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ປ້ືມເຫລ້ັມນີເ້ວ້ົາເຖງິຫຍງັ?

ເປ້ົາຫມາຍຂອງປ້ືມເຫລ້ັມນີແ້ມນ່ການອະທິບາຍເນືອ້ຫາທ່ີສ �າຄນັທ່ີສດຸທ່ີໄດຖ້ກືຂຽນໄ
ວຢູ້ໃ່ນປ້ືມພຣະຄ �າພີບ�ລສິດຸຫນາ້ທ່ີຂອງພວກເຮົາກ�ຄືເຮັດໃຫປ້ື້ມນີເ້ຂ້ົາໃຈງາ່ຍທ່ີສດຸ
ສວ່ນທາ່ນຈະເຊື່ ອໃນປ້ືມເຫລ້ັມນີຫ້ລືບ�່ ນ ັນ້ກ�ຖວືາ່ເປັນສດິຂອງທາ່ນ.

ຂາ້ພ ະເຈົ້າ ຂຽນປ້ືມເຫລ້ັມນີຂ້ຶນ້ມາໂດຍການນ �າໃຊຄ້ �າສບັທ່ີສາມາດເຂ້ົາໃຈໄ
ດງ້ ່ າຍ ຫ ມາ ຍຄວາມວາ່ຄນົທກຸລຸນ້ທກຸໄວ ສາມາດອາ່ນແລວ້ເພີດເພີນ ແຕ່
ຖາ້ຫ າກທ່ ານ ເປັນຄນົບ�່ ມກັອາ່ນປ້ືມ ປ້ືມເຫລ້ັມນີກ້�ຈະຊວ່ຍທາ່ນໄດເ້ຊ່ັນກນັ.
ຄ �າສບັທ່ີຫມາຍເປັນຮບູແບບອຽ່ງໄວ້ແມນ່ຄ �າສບັນ ັນ້ຈະມຢີູບ່ອ່ນອະທິບາຍຄ �າສ ັ
ບໃນຫນາ້ທີ87.

ວນັຄຣິສມາດແລະວນັອິສເຕີຫມາຍເຖງິຫຍງັ?

ພວກເຮົາຈະຄ ົນ້ພບົຄ �າຕອບຂອງຄ �າຖາມຂ�້ນີ້ໄດ້ໃນປ້ຶມພຽງເຫລ້ັມດຽວເທ່ົານ ັນ້ເຊິ່ ງເປັນ
ປ້ຶມເຫລ້ັມໃຫຍ່ທ່ີພວກເຮົາເອີນ້ກນັວາ່“ປ້ຶມພຣະຄ �າພີຫລືປ້ຶມບ�ລິສດຸ”.

ຄ �າວາ່ຄ �າພີເປັນຄ �າເວ້ົາສະໄຫມບູຮານເຊິ່ ງກ�ມີຄວາມຫມາຍວາ່“ປ້ຶມ”.

ຄ �າວາ່ບ�ລິສດຸຫມາຍເຖງິ“ບ�່ ມີສິ່ ງໃດປຽບສະເໝືອນ”.

ເມ ື່ອເວລາທ່ີພວກເຮົາພາກນັເວ້ົາເຖງິປ້ຶມພຣະຄ �າພີພວກເຮົາກ�ກ �າລງັເວ້ົາກຽ່ວກບັສິ່ ງ
ຫນຶ່ ງທ່ີມີຄວາມພິເສດເຊິ່ ງເປັນປ້ຶມທ່ີບ�່ ມີສິ່ ງໃດປຽບໄດ້ມນັບ�່ ມີປ້ຶມອື່ ນໃດອກີແລວ້ທ່ີ
ເປັນເຫມອືນດ ັງ່ປ້ຶມພຣະຄ �າພີເພາະວາ່ປ້ຶມພຣະຄ �າພີເປັນປ້ຶມບ�ລິສດຸ.
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ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ເວ້ົາເຖງິພຣະເຈົາ້ຢູ່ຫລາຍອງົແຕ່ວາ່ມີພຽງແຕ່ອງົດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຖກື
ເອີນ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ອງົບ�ລິສດຸພຣະເຈົາ້ອງົນີ້ແຕກຕາ່ງຈາກພຣະອື່ ນໆພຣະອງົພິເສດ
ຫລາຍແລະບ�່ ມີສິ່ ງໃດທ່ີຈະສາມາດປຽບທຽບໄດ.້

ຄນົເຮົາທກຸຄນົກ�ມີຊື່ ເປັນຂອງຕວົເອງເຊ່ັນນາງວິໄລພອນ,ທາ້ວບນຸສອນ,ທາ້ວພອນ
ປະເສດີຫລືນາງທິບພະຈນັເຊ່ັນດຽວກນັນີ້ແຫລະພຣະເຈົາ້ອງົພິເສດອງົນີ້ເພ່ິນກ�
ມີຊື່ ຮອ້ງເຊ່ັນກນັຊື່ ຂອງພຣະອງົແມນ່ຢາເວ.

ຍອ້ນວາ່ພຣະຢາເວຊງົເປັນພຣະເຈົາ້ທ່ີແສນພິເສດຄນົສະໄຫມກອ່ນຈິ່ງພາກນັເຊົາເອີນ້
ນາມຊື່ ຂອງພຣະອງົແລວ້ພາກນັປຽ່ນມາເອີນ້ພຣະອງົວາ່ພຣະເຈົາ້ເມ ື່ອພວກເຮົາເຫັນ
ໃຜບາງຄນົທ່ີມີຄວາມສ �າຄນັຫລືບາງຄນົທ່ີມີອ �ານາດຍິ່ ງໃຫຍ່ພວກເຮົາກ�ຈະຮອ້ງ
ພວກເຂົາແບບນ ັນ້ເຖງິແມນ່ວາ່ພຣະຢາເວຈະເປັນພຣະເຈົາ້ອງົຍິ່ ງໃຫຍ່ແຕ່ພຣະອງົ
ກ�ຍງັຕອ້ງການທ່ີຈະເປັນເພ່ືອນກບັຄນົທ �າມະດາພຣະອງົຊງົຕອ້ງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້
ມີໂອກາດຮູ້ຈກັກບັພຣະອງົຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ.

ນ ັນ້ແຫລະກ�ເປັນເຫດຜນົທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົມອບປ້ຶມພຣະຄ �າພີໄວ້ໃຫ້ພວກເຮົາເພາະ
ວາ່ມນັເປັນຈດົຫມາຍສ �າຄນັທ່ີມາຈາກພຣະຢາເວທ່ີໄດ້ຂຽນມາເຖງິພວກເຮົາທກຸຄນົ.

ພຣະຢາເວໄດ້ຂຽນຈດົຫມາຍນີ້ເມ ື່ອຫລາຍປີຜາ່ນມາແລວ້ແຕ່ຄວາມສ �າຄນັຂອງມນັໃນປະ
ຈຸບນັນີ້ກ�ບ�່ ໄດ້ຫນອ້ຍລງົໄປກວາ່ເມ ື່ອຕອນພຣະອງົເລີ່ ມຕ ົນ້ຂຽນມນັຂືນ້ມາເລີຍພວກ
ເຮົາທກຸຄນົຈ �າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງໄດ້ຮູ້ວາ່ພຣະຄ �າພີໄດ້ຂຽນຫຍງັເຖງິເຮົາແດ່ສະນ ັນ້ເມ ື່ອ
ເວລາທ່ີພວກເຮົາອາ່ນຈດົຫມາຍທ່ີພິເສດສະບບັນີ້ພວກເຮົາກ�ຈະໄດ້ຄ ົນ້ພບົເຖງິຄວາມ
ຫມາຍຂອງວນັຄຣິສມາດແລະວນັອິສເຕີວາ່ມີຄວາມຫມາຍກຽ່ວກບັຫຍງັ.

ຢູ່ຫນາ້ທ �າອດິຂອງປ້ຶມພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກພວກເຮົາໄວ້ວາ່ພຣະຢາເວນ ັນ້ບ�່ ເຄຍີໄດ້ຮບັ
ການກ �າເນດີແລະພຣະອງົກ�ຈະບ�່ ສິນ້ຊີວດິຈກັເທ່ືອພຣະຢາເວບ�່ ເຄຍີມີການເລ່ີມຕ ົນ້
ແລະກ�ຈະບ�່ ມີຈດຸຈບົພຣະເຈົາ້ອງົນີ້ຊງົດ �າລງົຢູ່ແລະກ�ຈະມີຢູ່ຕະຫລອດໄປນີ້ເປັນ
ພຽງສິ່ ງຫນຶ່ ງທ່ີເຮັດໃຫ້ພຣະອງົຊງົມີຄວາມພິເສດເຊິ່ ງບ�່ ມີໃຜສາມາດປຽບໄດ.້

ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ໃນຕ ົນ້ເດມີນ ັນ້ຊງົມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົາ້ອງົດຽວເທ່ົານ ັນ້ໃນຕອນນ ັນ້
ຍງັບ�່ ທນັມີຕ ົນ້ໄມ,້ສດັສາວາສິ່ ງຫລືມະນດຸແມນ່ແຕ່ໂລກກ�ຍງັບ�່ ທນັມີເຊ່ັນດຽວກນັ
ມນັຍງັບ�່ ມີດວງເດອືນຫລືດວງອາທິດບ�່ ໄດມ້ີພຣະເຈົາ້ອງົໃດອື່ ນອກີມນັບ�່ ມີຫຍງັເລີຍ!

ໃນຕ ົນ້ເດມີຊງົມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົາ້ພຣະຢາເວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຊງົດ �າລງົຢູ.່

ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງສບັພະທກຸສິ່ ງທ່ີເຮົາສາມາດແນມເຫັນ
ໄດ້ເຊ່ັນດຽວກນັກບັທກຸສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາບ�່ ສາມາດແນມເຫັນໄດ.້

ທດູສະຫວນັເປັນສິ່ ງຫນຶ່ ງໃນການຊງົສາ້ງໃນຕອນເລ່ີມຕ ົນ້ຂອງພຣະຢາເວພວກເຮົາບ�່ 
ສາມາດແນມເຫັນທດູສະຫວນັເຫລ່ົານ ັນ້ໄດ້ເຊ່ັນດຽວກນັກບັເຮົາບ�່ ສາມາດແນມເຫັນ
ພຣະເຈົາ້ໄດ້ທງັທດູສະຫວນັແລະພຣະເຈົາ້ຄືສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາພາກນັຮອ້ງວາ່ວນິຍານ
ພວກເຂົາກ�ເປັນເຫມອືນດ ັງ່ມະນດຸເຮົານີ້ແຫລະຕາ່ງແຕ່ວາ່ພວກເຂົາບ�່ ມີຮາ່ງກາຍເຊິ່ ງ
ຫຸມ້ດວ້ຍຫນງັແລະກະດກູ.

ເຖງິແມນ່ວາ່ທດູສະຫວນັຈະເປັນວນິຍານແຕ່ພວກເຂົາບ�່ ແມນ່ພຣະເຈົາ້ພວກເຂົາບ�່ ໄດ້
ເປັນແບບດຽວກນັກບັພຣະຢາເວພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງທດູສະຫວນັຂືນ້ມາເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ຮບັ
ໃຊ້ທ່ີພິເສດຂອງພຣະອງົພວກເຂົາຈະເຮັດຕາມທກຸສິ່ ງທ່ີເປັນຄ �າສ ັງ່ມາຈາກພຣະຢາເວ.

ໃນຂະນະທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງໂລກຢູ່ນ ັນ້ເຫລ່ົາທດູສະຫວນັກ�ພາກນັເຝ້ົາເບິ່ ງແລະຮອ້ງ
ເພງສນັລະເສນີໄປພອ້ມໆກນັ.

4 5



ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ເມ ື່ອພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງໂລກນ ັນ້ພຣະອງົໄດ້ຊງົສາ້ງ
ໂດຍວິທີທ່ີເຫນອືທ �າມະຊາດປກົກະຕິແລວ້ເມ ື່ອເວລາທ່ີເຮົາຈະເຮັດບາງສິ່ ງ
ບາງຢ່າງເຮົາຈ �າເປັນຕອ້ງມີອຸປະກອນເຊ່ັນມດີຕດັແລະເຈຍ້ບາງຄ ັງ້
ເຮົາກ�ໃຊ້ໄມ,້ຕະປູແລະກາວຕດິ.

ເຖງິຢາ່ງໃດກ�ດ,ີໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ເມ ື່ອພຣະຢາເວໄດ້ຊງົສາ້ງໂລກ
ນ ັນ້ພຣະອງົບ�່ ໄດ້ມີອຸປະກອນເຄື່ ອງມືໃດໆເລີຍພຣະອງົມີພຽງແຕ່ເວ້ົາອອກ
ມາເທ່ົານ ັນ້ແລວ້ທກຸສິ່ ງກ�ເກດີຂືນ້ມາ!

ພຣະເຈົາ້ຊງົກາ່ວວາ່“ຈ ົງ່ເກດີຄວາມສະຫວາ່ງ”ພຽງແຕ່ເທ່ົານ ັນ້ແລວ້ມນັ
ກ�ເກດີມີແສງສະຫວາ່ງປະກດົຂືນ້ມາໃນຖາ່ມກາງຄວາມມດື.

ພຣະຢາເວໄດ້ຊງົສາ້ງທກຸສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາແນມເຫັນນີ້ໂດຍພຽງແຕ່ເວ້ົາເປັນຄ �າ
ເວ້ົາອອກມາເທ່ົານ ັນ້ພຣະເຈົາ້ຊງົມີອ �ານາດຍິ່ ງໃຫຍ່ຫລາຍພຣະອງົຊງົເຮັດ
ສິ່ ງໃດກ�ໄດ!້ພຣະອງົຊງົເປັນຜູ້ທ່ີບ�່ ມີໃຜສາມາດປຽບໄດ!້ພຣະອງົຊງົບ�ລິສດຸ.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກພວກເຮົາວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງດວງຕາເວັນ,ດວງເດອືນ
ແລະດວງດາວພຣະອງົຊງົເອົາພວກມນັໄວ້ຢູ່ເທິງທອ້ງຟ້າບອ່ນໃດກ�ຕາມທ່ີ
ພຣະອງົຕອ້ງການຢາກໃຫ້ພວກມນັຢູ່ພຣະເຈົາ້ສາມາດເຮັດໄດ້ກ�ເພາະວາ່
ພຣະອງົຊງົສະຖດິຢູ່ທກຸຫນົທກຸແຫງ່.

ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີດີທ່ີໄດ້ຮູ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິຢູ່ທກຸຫນົແຫງ່ພຣະອງົຊງົຢູ່ກບັ
ທາ່ນ,ຄອບຄວົຂອງທາ່ນແລະຫມູ່ເພ່ືອນຂອງທາ່ນທງັຫມດົໃນເວລາດຽວ
ກນັນີ້ຄືຄວາມຈງິບ�່ ວາ່ພວກເຂົາຈະເດນີທາງໄປໄກເທ່ົາໃດຫລືວາ່ພວກເຂົາ
ອາໄສຢູ່ບອ່ນໃດພຣະອງົກ�ຊງົຢູ່ກບັພວກເຂົາ.

ເພາະວາ່ພຣະຢາເວຊງົຢູ່ໃນທກຸໆຫນົແຫງ່ໃນເວລາດຽວກນັພຣະອງົຊງົ
ຮູ້ຈກັແມນ່ກະທັ່ງຄວາມຄດິຂອງພວກເຮົາພຣະອງົຊງົຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈໃນ
ທກຸໆສິ່ ງພວກເຮົາບ�່ ສາມາດທ່ີຈະລ້ີຊອ່ນໄປຈາກພຣະອງົໄດ້ເລີຍ.

ເມ ື່ອພວກເຮົາແນມເບິ່ ງໃນສິ່ ງທ່ີພຣະຢາເວໄດ້ຊງົສາ້ງພວກເຮົາກ�ຈະເຫັນ
ເຖງິຄວາມຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງົວາ່ພຣະອງົຊງົຍິ່ ງໃຫຍ່ຂະຫນາດໃດ.

ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົໃຊ້ເວລາໃນການສາ້ງໂລກພຽງແຕ່
6ມ ື້ແນ່ນອນມີພຽງພຣະເຈົາ້ພຣະຢາເວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີສາມາດເຮັດແບບນ ັນ້ໄດ.້
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ພຣະອງົຊງົສາ້ງອາຫານທ່ີພວກເຮົາກນິຊງົສາ້ງອາກາດທ່ີພວກເຮົາໃຊ້ຫາຍໃຈແລະ
ໄດ້ຊງົສາ້ງນ �າ້ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ດື່ ມກນິ.

ພຣະອງົໄດ້ຊງົສາ້ງຫວ້ຍນ �າ້ລ �າທານ,ທະເລແລະພູເຂົາພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງຕ ົນ້ໄມ້
ແລະດອກໄມ້ທງັຫມດົ.

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງຫມູ່ປາທ່ີລອຍຢູ່ໃນທະເລເຊ່ັນດຽວກນັກບັຝງູນກົທ່ີບນິຢູ່ເທິງທອ້ງ
ຟ້າພຣະອງົຍງັໄດ້ຊງົສາ້ງສດັສາວາສິ່ ງທງັປວງທ່ີພວກເຮົາພບົເຫັນຢູ່ໃນປ່າແລະຢູ່
ໃນບອ່ນລຽ້ງສດັ.

ສດຸທ້າຍແລວ້,ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງມະນດຸທງັຊາຍແລະຍງິພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັພວກ
ເຂົາຫລາຍແລະໄດ້ຊງົດູແລພວກເຂົາ.

ພຣະອງົໄດ້ຊງົສາ້ງສວນແຫງ່ຫນຶ່ ງທ່ີງດົງາມແລະສມົບນູແບບທ່ີສດຸພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົ
ຈດັຕ ົນ້ໄມ້ນາໆຊະນດິໄວ້ໃນສວນລວມທງັດອກໄມ້ແລະສດັທງັຫລາຍທ່ີຟງັຄວາມ.
ພຣະອງົໄດ້ເຮັດທງັຫມດົນີ້ກ�ເພ່ືອໃຫ້ແກ່ມະນດຸທງັສອງໂດຍສະເພາະພຣະເຈົາ້ຕອ້ງ
ການໃຫ້ມະນດຸມີຄວາມສກຸສ �າລານໃນທກຸສິ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດ້ຊງົສາ້ງໄວ້ເພ່ືອພວກເຂົາ.

ເມ ື່ອພວກເຮົາແນມເບິ່ ງໂລກທ່ີເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມອດັສະຈນັທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງໄວ້
ພວກເຮົາກ�ເຫັນໄດ້ວາ່ພຣະຢາເວຊງົມີລິດອ �ານາດທ່ີຍິ່ ງໃຫຍ່ຫລາຍພຣະອງົສາມາດ
ເຮັດໄດ້ທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງມີພຽງແຕ່ພຣະເຈົາ້ອງົຍິ່ ງໃຫຍ່ເທ່ົານ ັນ້ແຫລະທ່ີ
ສາມາດສາ້ງໂລກທ່ີພວກເຮົາອາໄສຢູ່ນີ້ໄດ.້
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ໃນເມ ື່ອພຣະເຈົ້າພຣະຢາເວຊງົເປັນຜູ້ສາ້ງທກຸໆສິ່ ງກ�ຫມາຍ
ຄວາມວາ່ພຣະອງົຊງົເປັນເຈົ້າຂອງທກຸໆສິ່ ງເມ ື່ອທາ່ນສາ້ງສິ່ ງ
ຫນຶ່ ງສິ່ ງໃດຂືນ້ມາມນັກ�ຈະກາຍເປັນຂອງທາ່ນເພາະວາ່ທາ່ນເປັນ
ຜູ້ສາ້ງມນັຂືນ້.ເພາະວາ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊງົສາ້ງທກຸໆສິ່ ງສະນ ັນ້
ທກຸໆສິ່ ງຈຶ່ງເປັນຂອງພຣະອງົນີ້ກ�ເປັນອກີຫນຶ່ ງເຫດຜນົທ່ີວາ່

ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈຶ່ງຮອ້ງພຣະຢາເວວາ່ພຣະເຈົາ້ເຊິ່ ງ
ກ�ຫມາຍຄວາມວາ່ພຣະອງົຊງົເປັນກະສດັແລະ
ພຣະອງົຊງົເປັນເຈົາ້ຂອງທກຸໆສິ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດ້
ຊງົສາ້ງຂືນ້ມາ.

ພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງມນັຂືນ້ມາສະນ ັນ້ພຣະອງົຈຶ່ງ
ເປັນເຈົາ້ຂອງຂອງມນັ.

ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກພວກເຮົາໄວ້ວາ່ພຣະ
ຢາເວຊງົແສນດີແລະອອ່ນໂຍນ.

ພຽງແຕ່ທ່ານລອງ
ແນມເບິ່ ງສິ່ ງທ່ີງດົງາມ
ທງັຫລາຍທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົ
ສາ້ງໄວ້ພຣະເຈົາ້ສາມາດສາ້ງໃຫ້
ດອກໄມ້ທງັຫມດົເປັນພຽງແຕ່ສີຂາວກບັສີດ �າ
ກ�ໄດ້ແຕ່ແທນທ່ີພຣະອງົຈະເຮັດດ ັງ່ນ ັນ້ພຣະອງົ
ໄດ້ຊງົສາ້ງພວກມນັໃຫ້ມີສີສນັທ່ີງດົງາມ.

ພຣະເຈົາ້ສາມາດສາ້ງອາຫານກນິທກຸໆຢາ່ງໃຫ້ມີລດົ
ຊາດທ່ີບ�່ ແຊບກ�ໄດ້ແຕ່ວາ່ພຣະອງົຊ �າ້ພດັເຮັດໃຫ້ພວກ
ມນັມີລດົຊາດທ່ີຫນາ້ກນິແລະມີກິ່ນຫອມພຣະອງົໄດ້
ຊງົສາ້ງຫມາກໄມ້ທກຸໆຊະນດິແລະດອກໄມ,້ແມງໄມ້ແລະ
ສດັທງັຫລາຍ,ສີສນັແລະສຽງຕາ່ງໆກ�ເພ່ືອທ່ີພວກເຮົາຈະ
ໄດ້ມີຄວາມສກຸໄປກບັສິ່ ງເຫລ່ົານ ັນ້.

ພຣະຢາເວເຮັດດ ັງ່ນ ັນ້ກ�ຍອ້ນວາ່ພຣະອງົຊງົຫວ່ງໃຍພວກເຮົາ.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ຊງົບອກໄວ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັພວກເຮົາ.
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ພຣະຄ �າພີຍງັໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ພຣະຢາເວຊງົພ�ໃຈໃນສິ່ ງຕາ່ງໆທ່ີໄດ້
ສາ້ງຂືນ້ມາໃນທາງທ່ີມນັຄວນຈະເປັນ.

ລອງຄດິເບິ່ ງວາ່ມນັຈະເປັນການສບັສນົຂະຫນາດໃດຖາ້ຫາກວາ່ດວງ
ຕາເວັນຕກົໃນຕອນແລງຂອງມ ື້ຫນຶ່ ງແລວ້ບ�່ ໄດ້ຂືນ້ມາອກີເລີຍເປັນ
ເວລາຢູ່ສາມມ ື້ດ ັງ່ນ ັນ້ແຫລະພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງໄດ້ຊງົສາ້ງກດົເກນຕາ່ງໆ
ຂືນ້ມາພຣະອງົໄດ້ຊງົສາ້ງກດົເກນສ �າລບັດວງຕາເວັນເພ່ືອໃຫ້ມນັ
ຂືນ້ມາໃນຕອນເຊ້ົາແລະຕກົລງົໃນຕອນຄ �າ່ຫນາ້ທ່ີຂອງມນັກ�ຄືເຮັດ
ດ ັງ່ນ ັນ້ໂດຍບ�່ ມີການປ່ຽນແປງພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງກດົເກນຂືນ້ມາ
ສ �າລບັທກຸໆສິ່ ງທ່ີພຣະອງົຊງົສາ້ງກ�ເພ່ືອທ່ີໂລກຈະສາມາດດ �າເນນີ
ໄປໃນທາງທ່ີຖກືຕອ້ງ.

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງກດົເກນຕາ່ງໆສ �າລບັມະນດຸເຊ່ັນດຽວກນັເຊິ່ ງ
ບາງຄ ັງ້ພວກເຮົາກ�ບ�່ ມກັກດົເກນເຫລ່ົານ ັນ້ຢາ່ງໃດກ�ຕາມ,ພຽງແຕ່
ເຮົາລອງຄດິເບິ່ ງຫນອ້ຍຫນຶ່ງວາ່ໂລກຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຢາ່ງໃດ
ຖາ້ຂາດພວກມນັໄປ.ການຂບັລດົຂອງພວກທາ່ນກ�ຈະເກດີອນັຕະ
ລາຍຖາ້ຫາກວາ່ບ�່ ມີສນັຍານໄຟແດງໄຟຂຽວແລະກ�ບ�່ ມີກດົຈະລາ
ຈອນບອກພວກເຮົາວາ່ໃຫ້ຂບັລດົຢູ່ເບືອ້ງໃດທກຸໆຄນົກ�ຈະເກດີມີ
ຄວາມສບັສນົຖາ້ຫາກບ�່ ມີກດົຕາ່ງໆການດ �າເນນີຊີວດິຂອງພວກ
ເຮົາກ�ຈະເປັນໄປຢາ່ງຍາກລ �າບາກ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊງົສາ້ງກດົເກນຕາ່ງໆຂືນ້ມາເພາະພຣະອງົຊງົຮູ້ວາ່
ສິ່ ງໃດເປັນສິ່ ງທ່ີດີທ່ີສດຸສ �າລບັພວກເຮົາພຣະອງົຊງົຮູ້ວາ່ເມ ື່ອພວກ
ເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີຖກືຕອ້ງພວກເຮົາກ�ຈະມີຄວາມສກຸແລະປອດ
ໄພນີ້ກ�ເປັນການສ �າແດງຄວາມຮກັອກີແບບຫນຶ່ງຂອງພຣະຢາເວທ່ີ
ຊງົມີຕ�່ ພວກເຮົາ.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ເມ ື່ອພຣະເຈົາ້ສາ້ງໂລກຂືນ້ມາທກຸສິ່ ງທກຸ
ຢາ່ງຢູ່ໃນຄວາມສມົບນູແບບບ�່ ມີສິ່ ງທ່ີຜິດພາດໃດໆເລີຍເບິ່ ງຢາ່ງ
ໃດກ�ມີແຕ່ສິ່ ງທ່ີດີໆ ພຣະເຈົາ້ພຣະຢາເວໄດ້ຊງົສາ້ງໂລກທ່ີສມົບນູ
ແບບຂືນ້ມາກ�ເພາະວາ່ພຣະອງົເອງຊງົເປັນຢາ່ງນ ັນ້ພຣະອງົບ�່ ເຄຍີ
ເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີຜິດພາດພຣະອງົຊງົສມົບນູແບບ.
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ສະຖານທ່ີທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົສະຖດິຢູ່ກ�ສມົບນູແບບເຊ່ັນດຽວກນັພວກເຮົາຮອ້ງສະ
ຖານທ່ີນ ັນ້ວາ່ສະຫວນັໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກພວກເຮົາວາ່ຢູ່ສະຫວນັນ ັນ້ງດົ
ງາມຫລາຍເປັນເຫມອືນດ ັງ່ສວນທ່ີມີຂະຫນາດມະຫຶມາເຊິ່ ງເຕັມໄປດວ້ຍຕ ົນ້
ໄມ້ແລະມີແມ່ນ �າ້ຢູ່ທ່ີບ�ລິເວນໃຈກາງຂອງສວນ,ມນັງດົງາມຫລາຍແລະເປັນ
ບອ່ນທ່ີສະຫງບົສກຸປອດໄພເມອືງນີ້ມີຄວາມມະຫດັສະຈນັທ່ີສດຸແມນ່ແຕ່ຖະ
ຫນນົຫນົທາງພຣະເຈົາ້ກ�ໄດ້ຊງົສາ້ງຂືນ້ດວ້ຍທອງຄ �າ.

ໃນສະຫວນັບ�່ ມີການເຈບັໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ,ຄວາມເຈບັປວດຫລືຄວາມຕາຍພຸມ່
ໄມ້ຫລືຕ ົນ້ໄມ້ທ່ີເປັນຢາພິດໃນສະຫວນັບ�່ ມີສິ່ ງໃດເປັນສິ່ ງທ່ີແຕກຫກັຫລືເກົ່ າ
ຊຸດໂຊມບ�່ ມີຄນົຊ ົ່ວຫລືຄນົທ່ີຈດິໃຈບ�່ ດີອາໄສຢູ່ທ່ີນ ັນ້ທກຸໆຄນົມີຄວາມສກຸ
ຢູ່ສະເໝີຢູ່ໃນສະຫວນັເຕັມໄປດວ້ຍບດົເພງທ່ີມວ່ນຊື່ນສວ່ນໂຕສດັທງັຫລາຍ
ກ�ເປັນຕາຮກັແລະບ�່ ຂີ້ດື້ທາ່ນຈະບ�່ ຫລບັບ�່ ນອນຈກັເທ່ືອເມ ື່ອທາ່ນຢູ່ໃນສະ
ຫວນັເພາະວາ່ຢູ່ທ່ີນ ັນ້ບ�່ ມີຄວາມມດືຫລືວາ່ກາງຄນືຢູ່ສະຫວນັຈະເປັນ
ກາງເວັນຢູ່ສະເຫມ.ີ

ສະຫວນັເປັນສະຖານທ່ີທ່ີສມົບນູແບບທ່ີມີໄວ້ສ �າລບັຄນົທ່ີສມົ
ບນູແບບແລະທດູສະຫວນັທ່ີສມົບນູແບບໄດ້ອາໄສຢູ່ກບັ
ພຣະເຈົາ້ອງົສມົບນູແບບສະຫວນັເປັນບອ່ນທ່ີຫນາ້ມະ
ຫດັສະຈນັຫລາຍຈນົບ�່ ສາມາດຈະບນັລະຍາຍໄດ.້
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ຫລງັຈາກທ່ີພຣະຢາເວໄດ້ຊງົສາ້ງແຜນ່ດນິໂລກທ່ີສມົບນູແບບແລວ້ໆກ�ມີບາງ
ສິ່ ງທ່ີບ�່ ດີເກດີຂືນ້ຍອ້ນວາ່ທດູສະຫວນັຕນົທ່ີສ �າຄນັທ່ີສດຸຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ້ເກດີ
ມີຄວາມຮູ້ສກຶບ�່ ເຫັນດີເຫັນພອ້ມນ �າ.

ທດູສະຫວນັຕນົນີ້ມີຊື່ ວາ່ລູຊີເຟີເຊິ່ ງຫມາຍຄວາມວາ່“ຜູ້ທ່ີສອ່ງແສງ”ພຣະເຈົາ້
ໄດ້ສາ້ງທດູສະຫວນັຕນົນີ້ຂືນ້ມາເພ່ືອເຮັດວຽກງານທ່ີພິເສດ.ຢາ່ງໃດກ�ດ,ີລູຊີເຟີ
ກ�ເລີ່ ມຕ ົນ້ຄິດວາ່ຕນົເອງສມົຄວນຈະໄດ້ຮບັສິ່ ງຕອບແທນທ່ີດີກວາ່ນີ້ລູຊີເຟີບ�່ ໄດ້
ຢາກຈະເປັນທດູສະຫວນັອກີຕ�່ ໄປແລວ້ມນັຢາກຈະມີອ �ານາດລູຊີເຟີຈຶ່ງໄດ້ຕດັ
ສນິໃຈວາ່ມນັສມົຄວນທ່ີຈະເປັນພຣະເຈົາ້!

ໃນເມ ື່ອລູຊີເຟີບ�່ ຕອ້ງການທ່ີຈະເຮັດຕາມກດົເກນຂອງພຣະເຈົາ້ມນັຈຶ່ງເຮັດກດົ
ເກນຂອງຕນົເອງຂືນ້ມາມນັໄດ້ໄປເວ້ົາກບັທດູສະຫວນັຕນົອື່ ນໆເພ່ືອໃຫ້ມາຕ�່ ສູ້
ກບັພຣະຢາເວພວກມນັຢາກເຮັດໃຫ້ທກຸສິ່ ງພງັພິນາດເຊິ່ ງກ�ຫມາຍຄວາມວາ່
ເຮັດໃຫ້ສະຫວນັເປັນສະຖານທ່ີທ່ີບ�່ ມີຄວາມສກຸສະບາຍອກີຕ�່ ໄປ.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ໃຊ້ຄ �າເວ້ົາຄ �າຫນຶ່ ງເປັນພິເສດໃນການບນັລະຍາຍເຖງິທາງເລືອກ
ຂອງລູຊີເຟີໃນການຕ�່ ຕາ້ນກບັພຣະເຈົາ້,ພຣະຄ �າພີໄດ້ເອີນ້ສິ່ ງນີ້ວາ່ຄວາມບາບ
ການເຮັດຜິດບາບມີຄວາມຫມາຍວາ່ການຕດັສນິໃຈບ�່ ເຮັດຕາມກດົເກນຕາ່ງໆຂອງ
ພຣະເຈົາ້ເມ ື່ອທາ່ນເຮັດດ ັງ່ນີ້ກ�ຫມາຍຄວາມວາ່ທາ່ນກ �າລງັບອກກບັພຣະເຈົາ້
ວາ່ທາ່ນຄິດວາ່ທາ່ນມີຄວາມຮູ້ຫລາຍທ່ີພຣະເຈົາ້ຮູ້ຄວາມບາບເຮັດໃຫ້ຫລາຍ
ສິ່ ງເກດີຄວາມເສຍຫາຍແລະມນັກ�ທ �າລາຍຄວາມຮູ້ສກຶຂອງຄນົອື່ ນຢູ່ສະເຫມ.ີ

ພວກເຮົາຕາ່ງກ�ຮູ້ດີວາ່ເມ ື່ອມີຄນົຜູ້ຫນຶ່ ງກ�່ການອາຊະຍາກ �າຫລືວາ່ບ�່ ໃຫ້ຄວາມ
ເຄົາລບົຕ�່ ກດົຫມາຍບາ້ນເມອືງເຊິ່ ງວາ່ມນັເປັນການທ �າຮາ້ຍຜູ້ອື່ ນຖາ້ຫາກວາ່ຕ �າ
ຫລວດຈບັລາວໄດ້ຕ �າຫລວດກ�ຈະລງົໂທດລາວໂດຍໃຫ້ລາວຈາ່ຍຄາ່ປບັໃໝຫລື
ວາ່ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນຄກຸເທ່ົານ ັນ້ຈຶ່ງຈະຖກືຕອ້ງ;ນ ັນ້ຄືຄວາມຍດຸຕິທ �າ.ມນັເປັນການ
ບ�່ ຖກືຕອ້ງທ່ີຄນົເຮົາຈະເຮັດເລ່ືອງບ�່ ດີແລະຫລງັຈາກນ ັນ້ກ�ປບົຫນີການລງົໂທດ.

ໃນທາງດຽວກນັໃນພຣະຄ �າພີກ�ໄດ້ບອກພວກເຮົາວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຍດຸຕິທ �າຢູ່ສະ
ເຫມີພຣະອງົບ�່ ຊອບໃຈເມ ື່ອມະນດຸເຮັດຜິດບາບພຣະອງົຮູ້ວາ່ຄວາມຜິດບາບ
ກ�ມກັຈະທ �າຮາ້ຍຄນົອື່ ນພຣະອງົຊງົລງົໂທດຄວາມຜິດບາບໂດຍໃຫ້ມີຄວາມ
ເຫມາະສມົກບັຄວາມຜິດມນັບ�່ ຫນອ້ຍຫລືຫລາຍຈນົເກນີໄປພຣະຢາເວຊງົກະ
ທ �າທກຸໆສິ່ ງດວ້ຍຄວາມຖກືຕອ້ງແລະຍດຸຕິທ �າຢູ່ສະເຫມ.ີ
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ລູຊີເຟີແລະເຫລ່ົາລກູສະຫມນຸຂອງມນັພາກນັກຽດຊງັພຣະເຈົາ້ແລະ
ບ�່ ຕອ້ງການທ່ີຈະເຊື່ ອຟງັພຣະອງົເພາະວາ່ພຣະຢາເວຊງົເປັນພຣະ
ເຈົາ້ທ່ີສມົບນູແບບພຣະອງົບ�່ ສາມາດທ່ີຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຫລ່ົາທດູ
ສະຫວນັທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍເຫລ່ົານີ້ອາໄສຢູ່ກບັພຣະອງົໃນບາ້ນທ່ີແສນສມົ
ບນູແບບຂອງພຣະອງົໄດ້ເພາະພວກມນັພາກນັທ �າລາຍດນິແດນ
ສະຫວນັ.2ດວ້ຍເຫດນ ັນ້,ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໂຍນພວກມນັລງົຈາກ
ສະຫວນັແລະສ ັງ່ພວກມນັບ�່ ໃຫ້ກບັຄນືໄປອກີພຣະເຈົາ້ໄດ້ປ່ຽນຊື່ 
ໃຫ້ມນັຈາກລູຊີເຟີມາເປັນຊາຕານເຊິ່ ງຫມາຍຄວາມວາ່“ສດັ
ຕ”ູດຽວນີ້ຊາຕານກ�ຄືສດັຕູຂອງພຣະເຈົາ້.

ພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງບາ້ນໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ຊາຕານແລະເຫລ່ົາທດູສະຫວນັ
ທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍແນ່ນອນວາ່ພວກມນັໂຫດຮາ້ຍສະນ ັນ້ບາ້ນໃຫມ່ຂອງ
ພວກມນັກ�ໂຫດຮາ້ຍເຊ່ັນດຽວກນັເພາະວາ່ທດູສະຫວນັເຫລ່ົານີ້ມີ
ຈດິໃຈຊ ົ່ວຮາ້ຍບາ້ນໃຫມ່ແຫງ່ນີ້ຈຶ່ງເປັນສະຖານທ່ີສ �າລບັການທ �າ
ຮາ້ຍແລະຄວາມສິ້ນຫວງັບາ້ນໃຫມ່ແຫງ່ນີ້ເປັນບອ່ນທ່ີເປັນຕາ
ຢາ້ນຫລາຍທ່ີມີຊື່ ວາ່ນະລກົບງຶໄຟ.3

ພວກທ່ີອາໄສຢູ່ບອ່ນນີ້ກ�ຈະຕອ້ງດ �າລງົຊີວດິຢູ່ໃນຫ ັນ້ຕະຫລອດໄປ
ບອ່ນນີ້ເປັນສະຖານທ່ີສ �າລບັການລງົໂທດຂອງຊາຕານແລະພກັ
ພວກຂອງມນັ.

ມີທດູສະຫວນັຫລາຍຕນົທ່ີຕດິຕາມຊາຕານໂດຍເລືອກທ່ີຈະບ�່ ເຊື່ ອຟງັ
ພຣະເຈົາ້.ຢາ່ງໃດກ�ດ,ີມນັກ�ຍງັມີທດູສະຫວນັອກີຈ �ານວນຫລວງ
ຫລາຍທ່ີຍງັຄງົເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້ແລະເປັນຜູ້ຮບັໃຊ້ທ່ີພິເສດຂອງ
ພຣະອງົທດູສະຫວນັທ່ີດີເຫລ່ົານີ້ອາໄສຢູ່ກບັພຣະເຈົ້າແລະກ�
ຮບັໃຊ້ພຣະອງົຢູ່ເທິງສະຫວນັເຊິ່ ງກ�ຄືບາ້ນທ່ີແສນສມົບນູແບບ
ຂອງພຣະຢາເວ.
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ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ໃນຕ ົນ້ເດມີທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົສາ້ງໂລກນ ັນ້ມນັມີ
ລກັສະນະຄາ້ຍຄືກບັສະຫວນັມນັບ�່ ໄດ້ມີຢາດນ �າ້ຕາ,ຄວາມເຈັບປວດແລະ
ຄວາມຢາ້ນກວົມນັບ�່ ໄດ້ມີຄນົຊ ົ່ວແລະຄນົນິໄສບ�່ ດີບ�່ ມີໃຜຖືກລກັເຄື່ ອງຂອງ,
ຖກືຕວົະຫລືຖກືຄາດຕະກ �າມນັບ�່ ໄດ້ມີສິ່ ງຕາ່ງໆທ່ີເຮົາເອີນ້ກນັວາ່ຄວາມບາບ
ສວ່ນສິ່ ງທ່ີດີທ່ີສດຸກ�ແມນ່ມນັບ�່ ມີສິ່ ງໃດສນູຫາຍຕາຍຈາກ.

ໂລກທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທ່ີທ່ີຫນາ້ອດັສະຈນັສ �າລບັການຢູ່ອາ
ໄສເຊິ່ ງມນັກ�ເປັນໄປໃນແບບທ່ີພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການຢາກໃຫ້ເປັນ.

ມນັສມົບນູແບບ.

ມະນດຸທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງກ�ມີຄວາມສມົບນູແບບເຊ່ັນດຽວກນັມີພຽງແຕ່ຄນົທ່ີສມົ
ບນູແບບເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຈະສາມາດອາໄສຢູ່ກບັພຣະເຈົາ້ອງົສມົບນູແບບໄດ.້

ມະນດຸຜູ້ທ �າອດິມີຊື່ ວາ່ອາດາມແລະເມຍຂອງລາວມີຊື່ ວາ່ເອວາພຣະຢາເວ
ໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນສວນແຫງ່ຫນຶ່ ງທ່ີສວຍງາມທ່ີພຣະອງົໄດ້ຊງົສາ້ງໄວ.້
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ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ອາດາມແລະເອວາໄປໄດ້ທກຸຫນົແຫງ່ທ່ີພວກ
ເຂົາຕອ້ງການພວກເຂົາສາມາດກນິສິ່ ງໃດກ�ໄດ້ເປັນອາຫານຍກົເວັນ້ພຽງສິ່ ງ
ດຽວກ�ຄືພຣະເຈົາ້ໄດ້ຫາ້ມພວກເຂົາບ�່ ໃຫ້ກນິຫມາກໄມ້ຈາກຕ ົນ້ໄມ້ຕ ົນ້ຫນຶ່ ງ.

ຖາ້ຫາກອາດາມແລະເອວາບ�່ ເຊື່ ອຟງັກດົເກນອນັນ ັນ້ມນັກ�ຈະກາຍ
ເປັນຄວາມບາບ;ແຕ່ຖາ້ພວກເຂົາເລືອກຄວາມບາບພວກເຂົາກ�ບ�່ 
ສາມາດທ່ີຈະອາໄສຮວ່ມກບັພຣະຢາເວໄດ້ອກີ.

ການເຮັດຕາມກດົເກນນີ້ບ�່ ໄດ້ເປັນເລ່ືອງຍາກເລີຍສ �າລບັອາ
ດາມແລະເອວາເພາະວາ່ຢູ່ໃນສວນແຫງ່ນີ້ມີຫມາກໄມ້
ເປັນຈ �ານວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ພວກເຂົາກນິ.ຢາ່ງໃດກ�ດ,ີ
ເພ່ືອເປັນການເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້ອາດາມແລະເອວາໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ພຣະເຈົາ້ຢາເວເຫັນວາ່ພວກເຂົາເຊື່ ອໃນພຣະອງົ
ພວກເຂົາໄວ້ວາງໃຈວາ່ພຣະອງົຊງົຮູ້ວາ່ສິ່ ງໃດເປັນສິ່ ງທ່ີ
ດີທ່ີສດຸເຊິ່ ງວາ່ການເຮັດແບບນີ້ແຫລະເປັນສິ່ ງທ່ີພຣະ
ອງົຕອ້ງການ.

ພຣະຢາເວຊງົບອກວາ່“ວາງໃຈໃນເຮົາ”

ເຊິ່ ງນ ັນ້ກ�ເປັນເລ່ືອງລາວໃນຕອນເລີ່ ມຕ ົນ້ກ�ຄືມະນດຸທ່ີ
ສມົບນູແບບມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ອງົສມົບນູ
ແບບຢູ່ໃນໂລກທ່ີສມົບນູແບບ.
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ຫລງັຈາກນ ັນ້ມານຊາຕານກ�ເຂ້ົາມາໃນສວນທ່ີສວຍງາມແຫງ່ນ ັນ້ມນັໄດ້
ບອກອາດາມແລະເອວາວາ່ພຣະເຈົາ້ກ �າລງັເຊື່ ອງສິ່ ງທ່ີດີໄວ້ບ�່ ໃຫ້ພວກເຂົາ
ຮູ້ຊາຕານໄດ້ບອກພວກເຂົາວາ່ຖາ້ພວກເຂົາກນິຫມາກໄມ້ຈາກຕ ົນ້ໄມ້ທ່ີຖກື
ຫາ້ມນ ັນ້ພວກເຂົາກ�ຈະເປັນເຫມອືນກບັພຣະເຈົາ້.4

ຊາຕານມນັກ �າລງັບອກຄວາມຈງິກບັພວກເຂົາຫລືວາ່ມນັກ �າລງັຕວົະພວກ
ເຂົາຢູ?່ອາດາມກບັເອວາຄວນຈະເຮັດຢາ່ງໃດ?ຖາ້ເຂົາເຊື່ ອຊາຕານພວກ
ເຂົາກ�ຈະກນິຫມາກໄມ້ນ ັນ້.ຢາ່ງໃດກ�ດ,ີຖາ້ພວກເຂົາເຊື່ ອໃນພຣະເຈົາ້ພວກ
ເຂົາກ�ຈະບ�່ ກນິ.ພວກເຂົາຄວນທ່ີຈະເຊື່ ອໃຜດີລະຫວາ່ງພຣະຢາເວຫລືວາ່
ຊາຕານ?ພວກເຂົາຄວນຈະວາງໃຈຜູ້ໃດ?
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ອາດາມແລະເອວາເລີ່ ມມີຄວາມຄິດວາ່ການເປັນຄນົທ່ີສມົ
ບນູແບບຢູ່ໃນສວນທ່ີສມົບນູແບບຂອງພຣະເຈົາ້ມນັຍງັເປັນ
ສິ່ ງທ່ີບ�່ ດີພຽງພ�ພວກເຂົາຕອ້ງການຫລາຍກວາ່ນີ.້ພວກ
ເຂົາຕອ້ງການທ່ີຈະເປັນເຫມອືນດ ັງ່ພຣະຢາເວ;ດວ້ຍເຫດ
ນ ັນ້ພວກເຂົາຈິ່ງໄດ້ເຮັດສິ່ ງທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ສ ັງ່ຫາ້ມພວກເຂົາ
ບ�່ ໃຫ້ເຮັດ;ພວກເຂົາພາກນັກນິຫມາກໄມ້ນ ັນ້.

ອາດາມແລະເອວາເຊື່ ອໃນຄ �າຕວົະຂອງຊາຕານພວກເຂົາ
ພາກນັຄິດວາ່ຊາຕານຮູ້ຫລາຍກວາ່ພຣະເຈົາ້ວາ່ສິ່ ງໃດເປັນສິ່ ງ
ທ່ີດີສ �າລບັພວກເຂົາ.ພວກເຂົາບ�່ ໄດ້ເຊື່ ອຟງັຂ�້ຫາ້ມງາ່ຍໆທ່ີ
ພຣະເຈົ້າມອບໃຫ້ພຽງແຕ່ຂ�້ດຽວນ ັນ້ແລະພວກເຂົາຍງັໄປ
ຮວ່ມມືກບັຊາຕານເພ່ືອຕ�່ ຕາ້ນພຣະຢາເວ.

ສິ່ ງນີ້ແມນ່ຄວາມບາບ.
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ເພາະວາ່ອາດາມແລະເອວາມີຄວາມບາບສະນ ັນ້ຫມດົທງັໂລກຈິ່ງມີການປ່ຽນແປງມນັ
ບ�່ ໄດ້ປອດໄພແລະບ�່ ສມົບນູແບບເຫມອືນດ ັງ່ແຕ່ກອ່ນການດ �າເນນີຊີວດິທ່ີສກຸສະບາຍ
ປ່ຽນມາເປັນທ �າງານຫນກັ,ຫຍາ້ແລະໜາມປົ່ງຂືນ້ມາຈາກດນິ,ສດັຕາ່ງໆເລ່ີມຂາ້ກນັ
ເອງ.ໂລກນີ້ກາຍມາເປັນສະຖານທ່ີຫນາ້ຢາ້ນ;ຍອ້ນວາ່ຄວາມບາບໂລກນີ້ຈິ່ງເຕັມໄປ
ດວ້ຍໂລກໄພໄຂ້ເຈບັແລະຄວາມສິນ້ຫວງັມນັກາຍເປັນສະຖານທ່ີແຫງ່ຄວາມຕາຍ.

ອາດາມແລະເອວາຄິດວາ່ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາຄິດວາ່ດີທ່ີສດຸແລວ້.

ຢາ່ງໃດກ�ຕາມ,ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະບ�່ ເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທກຸສິ່ ງ
ຢາ່ງພງັພິນາດພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາໃນໂລກນີ້ກ�ຍອ້ນຄວາມ
ຜິດບາບຂອງອາດາມແລະເອວາ.

ຄວາມຕາຍເປັນສິ່ ງທ່ີຫນາ້ຫດົຫູ່ເມ ື່ອຄນົເຮົາຕາຍໄປວນິຍານກ�ຈະອອກຈາກຮາ່ງກາຍ
ຢາ່ງບ�່ ມີວນັກບັຄນືມາໄດ້ອກີຄນົຜູ້ນ ັນ້ຈະບ�່ ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນໂລກໄດ້ອກີນ ັນ້ແຫລະ

ຈິ່ງເປັນເຫດຜນົວາ່ເປັນຫຍງັເມ ື່ອພວກເຮົາໄປງານສບົພວກເຮົາຈິ່ງຮູ້ສກຶໂສກເສ້ົາຫມູ່
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈາກພວກເຮົາໄປແລະພວກເຮົາກ�ຮູ້ສກຶອາ້ງວາ້ງໂດດດຽ່ວຄວາມ
ຕາຍເປັນຕວົການແຍກພວກເຮົາອອກຈາກເຊິ່ ງກນັແລະກນັ.
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ໃນທາງດຽວກນັ,ເມ ື່ອອາດາມແລະເອວາເລອືກທ່ີຈະຢູ່ຝາ່ຍຊາຕານຄວາມ
ບາບຂອງພວກເຂົາກ�ແຍກພວກເຂົາອອກຈາກພຣະຢາເວສາຍສ �າພນັຖກື
ຕດັຂາດແລະອາດາມກບັເອວາກ�ຮູ້ສກຶໂດດດຽ່ວນີ້ແຫລະຄືຄວາມຕາຍ
ທ່ີພຣະຄ �າພີກາ່ວເຖງິຄວາມບາບໄດ້ແຍກພວກເຮົາອອກຈາກພຣະເຈົາ້.

ຄວາມບາບກ�ທ �າລາຍສິ່ ງຕາ່ງໆຢູ່ສະເຫມີມນັທ �າລາຍໂລກທ່ີສມົບນູແບບ
ຂອງພຣະເຈົາ້,ມນັທ �າລາຍຄວາມສ �າພນັອນັພິເສດທ່ີພຣະຢາເວຊງົມີແກ່
ອາດາມແລະເອວາ.

ຢາ່ງໃດກ�ຕາມ,ມນັຍງັບ�່ ໄດ້ຫມດົພຽງເທ່ົານ ັນ້ເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດ້ຮວ່ມ
ມືກບັຊາຕານສະນ ັນ້ເມ ື່ອຮາ່ງກາຍຂອງພວກເຂົາຕາຍໄປພວກເຂົາກ�ຈ �າ
ເປັນຕອ້ງໄປອາໄສຢູ່ກບັຊາຕານຢູ່ໃນບາ້ນອນັແສນໂຫດຮາ້ຍຂອງມນັ.ອາ
ດາມແລະເອວາກ�ສມົຄວນທ່ີຈະໃຊ້ຊີວດິຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນນະລກົບງຶໄຟ
ຕະຫລອດໄປ!ເລື່ ອງນີ້ເປັນເຫມອືນດ ັງ່ຂາ່ວຮາ້ຍພຣະຄ �າພີໄດ້ຮອ້ງສິ່ ງນີ້
ວາ່ການຕາຍຄ ັງ້ທ່ີສອງ.
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ຢາ່ງໃດກ�ດ,ີພຣະເຈົາ້ບ�່ ໄດ້ຕອ້ງການໃຫ້ອາດາມແລະເອ
ວາໄປອາໄສຢູ່ກບັຊາຕານເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັອາ
ດາມແລະເອວາແຕ່ວາ່ພວກເຂົາກ�ບ�່ ສາມາດທ່ີຈະຂືນ້ໄປ
ໃຊ້ຊີວດິຢູ່ເທິງສະຫວນັໄດ້ເພາະພວກເຂົາເອງໄດ້ເລອືກ
ທ່ີຈະເປັນຄນົບາບໂດຍການເຊື່ ອຟງັຊາຕານຍອ້ນວາ່ມີ
ພຽງແຕ່ຄນົທ່ີສມົບນູແບບເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຈະສາມາດຢູ່ໃນສະ
ຫວນັໄດ,້ແລວ້ຈ ັງ່ຊ ັນ້ພຣະເຈົາ້ຈະເຮັດຢາ່ງໃດ?

ສ �າລບັພຣະເຈົາ້ແລວ້ບນັຫາທກຸຢາ່ງມີທາງແກ້ໄຂສະເຫມ!ີ
ພຣະອງົຊງົມີແຜນການພຣະອງົໄດ້ບອກແຜນການຂອງ
ພຣະອງົໃຫ້ແກ່ອາດາມແລະເອວາຟງັຫນອ້ຍຫນຶ່ງແລະ
ສິ່ ງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຍນິນ ັນ້ກ�ເປັນຂາ່ວດ.ີ

ພຣະເຈົາ້ຊງົສນັຍາວາ່ພຣະອງົຈະສ ົ່ງຜູ້ຊາຍທ່ີພິເສດຄນົ
ຫນຶ່ງເຂ້ົາມາໃນໂລກພຣະຄ �າພີໄດ້ຮອ້ງຊາຍຜູ້ນີ້ວາ່ພຣະ
ຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ຊາຍຜູ້ນີ້ຈະສາມາດຊວ່ຍອາດາມແລະເອ
ວາໃຫ້ລອດພ ົນ້ຈາກການລງົໂທດທ່ີເກດີຈາກຄວາມບາບ
ຂອງພວກເຂົາພຣະອງົສາມາດຊວ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ພ ົນ້
ຈາກການຕາຍຄ ັງ້ທ່ີສອງນີ້ໄດ.້

ພຣະເຈົ້າບ�່ ໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ພຣະຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ຈະມີວິທີ
ການຢ່າງໃດໃນການຊວ່ຍຊີວດິຂອງອາດາມກບັເອວາ
ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄນົທ່ີສມົບນູແບບອກີຄ ັງ້.

ແຕ່ພຣະອງົກ�ໄດ້ສນັຍາກບັພວກເຂົາວາ່ມນັມີທາງອອກ
ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.

ຄ ັງ້ນີ້ອາດາມກບັເອວາຈະເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້ຫລືບ�່ ?

ພວກເຂົາຈະວາງໃຈໃນພຣະອງົຫລືບ�່ ?
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ມນັເປັນສິ່ ງສ �າຄນັໃນການທ �າຄວາມເຂ້ົາໃຈກບັຄ �າວາ່“ໄວ້ວາງໃຈ”ວາ່ມນັມີຄວາມ
ຫມາຍຢາ່ງໃດ.ຂອ້ຍຈະອະທິບາຍເລ່ືອງນີ້ສູ່ເຈົາ້ຟງັໂດຍນິທານເລື່ ອງຫນຶ່ ງ.

ມີມ ື້ຫນຶ່ ງພ�່ ຕູ້ຂອງທາ້ວອາທິດໄດ້ພາລາວໄປຍາ່ງຫລ້ິນຢູ່ແຄມແມ່ນ �າ້ແລວ້ທາ້ວອາ
ທິດຊ �າ້ພດັໄປຢືນຢູ່ໃກ້ຕາຟັ່ງຂອງແມ່ນ �າ້ໂພດລາວກ�ເລີຍມ ື່ນລງົໄປໃນນ �າ້ລາວພະ
ຍາຍາມລອຍບນືຂືນ້ມາເທິງຫນາ້ນ �າ້ໃນເວລາດຽວກນັຟອງນ �າ້ກ�ພດັລາວອອກໄປໃນ
ເວລານ ັນ້ທາ້ວອາທິດຮູ້ສກຶຢາ້ນຫລາຍແລະນ �າ້ນ ັນ້ກ�ເຢັນຫລາຍຈາກນ ັນ້ລາວກ�ຮູ້

ສຶກວາ່ລາວກ �າລງັຈະຈມົລງົໄປໃນນ �າ້ຍອ້ນວາ່
ເຄື່ ອງນຸງ່ລາວນ ັນ້ທງັປຽກທງັຫນກັ.

ເມ ື່ອເຫັນດ ັງ່ນ ັນ້ພ�່ ຕູ້ຂອງທາ້ວອາທິດຈຶ່ງຍາ່ງ
ລຍຸລງົໄປໃນນ �າ້ທ່ີໄຫລແຮງພ�່ ຕູ້ຂອງລາວ
ເປັນຄນົແຂງແຮງແລະຕີນຂອງພ�່ ຕູ້ກ�ໄດ້
ຢຽບພ້ືນດນິເອົາໄວ້ຢາ່ງຫມ ັນ້ຄງົ.

ແລວ້ພ�່ ຕູ້ກ�ຢຽດແຂນຕວົເອງອອກໄປຄວາ້ເອົາ
ຕວົຫລາຍຊາຍ,ພ�່ ຕູ້ຮອ້ງຂື້ນວາ່“ຈບັມືຂອງພ�່ ຕູ້

ໄວ້ແມ້ພ�່ ຕູ້ຈະຊວ່ຍເຈົາ້ໄວ້ເອງເຊື່ ອໃຈພ�່ ຕູ້ໂລດ!”

ທາ້ວອາທິດຄວນຈະເຮັດຢາ່ງໃດ?ຖາ້ຫາກລາວເຊື່ ອ
ໃຈພ�່ ຕູ້ຂອງລາວລາວກ�ຕອ້ງຍື່ ນມືໄປຈບັເອົາມືຂອງພ�່ ຕູ້

ໄວ້ແຕ່ຖາ້ວາ່ລາວບ�່ ເຊື່ ອໃຈພ�່ ຕູ້ຂອງລາວລາວກ�ຕອ້ງພະ
ຍາຍາມບນືພ ົນ້ນ �າ້ໃຫ້ໄດ້ດວ້ຍຄວາມສາມາດຂອງລາວເອງ

ທາ້ວອາທິດຈະເລືອກພ�່ ຕູ້ຫລືວາ່ເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນຄວາມສາມາດ
ຂອງຕວົເອງ.ລາວຈະເຊື່ ອໃຈໃຜດ?ີ
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ທາ້ວອາທິດຈຶ່ງຍື່ ນມືອອກໄປຈບັມືຂອງພ�່ ຕູ້ລາວເຊື່ ອວາ່ພ�່ ຕູ້ຈະສາມາດ
ຊວ່ຍລາວໃຫ້ລອດພ ົນ້ຈາກການຈມົນ �າ້ລາວໄດ້ຕດັສນິໃຈຖກືຕອ້ງແລວ້.

ນີ້ກ�ເປັນເຫມອືນກບັຕວົເລືອກທ່ີພຣະເຈົາ້ຕອ້ງການຢາກໃຫ້ອາດາມແລະ
ເອວາເປັນຜູ້ເລືອກພຣະອງົຢາກໃຫ້ພວກເຂົາວາງໃຈໃນພຣະອງົດວ້ຍ
ການເຊື່ ອວາ່ພຣະອງົຈະສາມາດຊວ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພ ົນ້ຈາກບາ້ນອນັ
ແສນໂຫດຮາ້ຍຂອງຊາຕານໄດ.້

ເຖງິວາ່ພຣະຢາເວມີແຜນການໃນການຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ສ �າລບັພວກເຂົາແຕ່
ວາ່ອາດາມກບັເອວາກ�ຈ �າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງວາງໃຈໃນພຣະອງົ.
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ພຣະເຈົາ້ຢາເວບ�່ ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດທງັຫມດົຂອງແຜນການຫລືລາຍລະອຽດຕາ່ງໆ
ກຽ່ວກບັການໂຜດຊວ່ຍໃຫ້ແກ່ອາດາມແລະເອວາຮບັຮູ.້ແຕ່ເຖງິຢາ່ງໃດກ�ຕາມ,ພຣະ
ອງົໄດ້ຊງົໃຫ້ຄ �າສນັຍານເອົາໄວ້ວາ່ຖາ້ຜູ້ໃດທ່ີເຊື່ ອວາງໃຈໃນພຣະອງົແລວ້ເມ ື່ອພວກ
ເຂົາຕາຍໄປພຣະເຈົາ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄນົສມົບນູແບບຄນົທ່ີສມົບນູແບບກ�
ຄືຄນົທ່ີສາມາດອາໄສຢູ່ກບັພຣະເຈົາ້ໃນສະຫວນັໄດ້ສະນ ັນ້ສິ່ ງດຽວທ່ີພວກເຂົາຈ �າເປັນ
ຕອ້ງເຮັດກ�ຄືໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ແລະເຊື່ ອໃນພຣະສນັຍາຂອງພຣະອງົ;ສິ່ ງທ່ີ
ຕອ້ງເຮັດກ�ເປັນສິ່ ງທ່ີງາ່ຍໆແບບນີ້ແຫລະ.5

ຢາ່ງໃດກ�ຕາມ,ມນັກ�ຍງັມີບນັຫາໃຫຍ່ຢູ່ອກີອນັຫນຶ່ງກ�ຄືກອ່ນອື່ ນຫມດົພຣະເຈົາ້ຕອ້ງທ �າ
ລາຍຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມກບັເອວາກອ່ນແລວ້ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນ
ຄນົສມົບນູແບບແລວ້ກ�ຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາມີສດິເຂ້ົາໄປ
ສະຫວນັ.ຍອ້ນວາ່ອາດາມກບັເອວາໄດ້ໄປຮວ່ມ
ມືກບັຊາຕານແລວ້ສະນ ັນ້ພວກເຂົາຈຶ່ງກາຍ
ເປັນຄນົບາບພຣະເຈົາ້ບ�່ ສາມາດເຮັດທ �າ
ທາ່ວາ່ຄວາມບາບມນັບ�່ ເຄຍີເກດີຂືນ້
ມາໄດ;້ການປະຕິເສດບ�່ ຮບັຮູ້ວາ່
ຕວົເອງກ�ມີຄວາມຜິດບາບບ�່ ສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາພ ົນ້ບາບໄດ້
ພຣະເຈົາ້ຈ �າເປັນຕອ້ງລງົໂທດສິ່ ງ
ຜິດພາດທງັຫມດົ.

ດ ັງ່ນ ັນ້,ເຮັດຢາ່ງໃດພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງຈະລງົໂທດຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມກບັເອວາໄດ້
ໂດຍທ່ີບ�່ ຕອ້ງລງົໂທດພວກເຂົານ �າ?

ຄ �າຖາມນີ້ສ �າຄນັຫລາຍທາ່ນເຫັນບ�່ ວາ່ພວກເຮົາທກຸຄນົກ�ເປັນເຫມອືນກບັອາດາມແລະ
ເອວາພວກເຮົາມີຄວາມບາບທ່ີມນັຈ �າເປັນຕອ້ງໄດ້ຮບັການລງົໂທດດ ັງ່ນ ັນ້ແລວ້ເມ ື່ອ

ພວກເຮົາທກຸຄນົເປັນຄນົບາບພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກຮູ້ວາ່ພຣະເຈົາ້
ຈະສາມາດລງົໂທດຄວາມຜິດບາບໄດ້ຢາ່ງໃດໂດຍທ່ີບ�່ 

ເຮັດການລງົໂທດມະນດຸໄປພອ້ມກນັ.

ເພ່ືອເປັນການຊວ່ຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ
ຂືນ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້ອະທິບາຍແຜນການຂອງ
ພຣະອງົໃຫ້ຟງັອກີຫນອ້ຍຫນຶ່ ງ.
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ຍອ້ນວາ່ມະນດຸເຮົາບ�່ ຮູ້ວາ່ຄວາມຜິດບາບມນັໂຫດຮາ້ຍຂະຫນາດ
ໃດພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດສິ່ ງຫນຶ່ ງທ່ີຈະເປັນການ
ຊວ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈສິ່ ງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ມະນດຸເຫັນ
ເຖງິວິທີການຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການລງົໂທດຄວາມຜິດບາບໂດຍທ່ີ
ບ�່ ລງົໂທດມະນດຸ.

ພຣະຢາເວໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາໄປເລືອກເອົາສດັມາໂຕຫນຶ່ງເຊິ່ ງ
ກ�ຄືໂຕແກະແກະໂຕນ ັນ້ຕອ້ງເປັນໂຕຜູ້ແລະບ�່ ໃຫ້ມີຈດຸຕ �າຫນິ
ໃດໆທງັຫມດົມນັຕອ້ງບ�່ ເປັນພະຍາດຫລືມີຄວາມດາ່ງພອ້ຍມນັ
ຈະຕອ້ງສມົບນູແບບ.

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກວາ່ໃຫ້ພວກເຂົານ �າເອົາແກະຜູ້ໄປໃສ່ເທິງແທນ່ບູ
ຊາຫລືເວ້ົາອກີຢາ່ງຫນຶ່ ງກ�ຄືສະຖານທ່ີພິເສດສ �າລບັຄວາມຕາຍ.
ຜູ້ທ່ີນ �າເອົາໂຕແກະໄປນ ັນ້ໃຫ້ເອົາມືວາງໄວ້ເທິງຫວົຂອງແກະພຣະ
ເຈົາ້ບອກວາ່ການເຮັດຢາ່ງນີ້ກ�ເຫມອືນກບັການເອົາຄວາມຜິດບາບ
ຂອງມະນດຸໄປໃສ່ໃນແກະໂຕນ ັນ້.

ຮອດຕອນນີ້ມນັໄດ້ມີເລື່ ອງເສ້ົາສະຫລດົໃຈເກດີຂືນ້.
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ທາ່ນຈື່ໄດ້ບ�່ ວາ່ຄວາມຕາຍເຂ້ົາມາສູ່ໂລກນີ້ໄດ້ກ�ຍອ້ນຄວາມຜິດບາບ?
ສະນ ັນ້,ຍອ້ນວາ່ມະນດຸໄດ້ນ �າເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາໄປໃສ່ໃນ
ໂຕແກະແກະໂຕນ ັນ້ຈຶ່ງຕອ້ງຕາຍສິ່ ງນີ້ແຫລະຈະເປັນການຊວ່ຍໃຫ້
ຄນົເຮົາເຂ້ົາໃຈວາ່ຄວາມບາບຂອງມະນດຸເຮັດໃຫ້ແກະໂຕນ ັນ້ເຖງິ
ແກ່ຄວາມຕາຍ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ມະນດຸເຮັດແບບນີ້ກ�ເພ່ືອທ່ີພວກເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈ
ໃນແຜນການຂອງພຣະອງົນີ້ຄືສິ່ ງທ່ີພຣະອງົຈະລງົໂທດຄວາມຜິດ
ບາບໂດຍທ່ີບ�່ ໄດ້ລງົໂທດມະນດຸໄປນ �າໂຕແກະໄດ້ທນົທກຸທ�ລະມານ
ໃນການຖືກລງົໂທດແທນມະນດຸ.

ມະນດຸໄດ້ເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກກ�ເພາະວາ່ພວກເຂົາເຊື່ ອວາງ
ໃຈໃນພຣະຢາເວພວກເຂົາເຊື່ ອວາ່ໂຕແກະຖກືທ�ລະມານແທນການ
ຖືກລງົໂທດຂອງພວກເຂົາ.

ເມ ື່ອເວລາທ່ີມະນດຸຕາຍໄປພຣະເຈົາ້ກ�ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສມົບນູ
ແບບແລວ້ພວກເຂົາກ�ຈະສາມາດໄປອາໄສຢູ່ໃນສະຫວນັໄດ.້

ນີ້ແຫລະຄືແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ເຊິ່ ງມນັເປັນພຽງທາງຫນຶ່ງທ່ີພຣະ
ອງົສ �າແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວາ່ພຣະອງົຮກັເຮົາຫລາຍເທ່ົາໃດ.
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ເຖງິຢາ່ງໃດກ�ຕາມ,ບາງຄນົກ�ບ�່ ເຊື່ ອໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້.

ພວກເຂົາເວ້ົາວາ່ມນັຍງັມີພຣະອກີຫລາຍອງົທ່ີວາ່ມີຄວາມສ �າຄນັຫລາຍກວາ່
ພຣະຢາເວພວກເຂົາພາກນັຄິດວາ່ພຣະເຫລ່ົານີ້ມີແຜນການທ່ີດີກວາ່.

ສິ່ ງທ່ີຄນົເຫລ່ົານີ້ບ�່ ຮູ້ກ�ຄືວາ່ພວກພຣະຕາ່ງໆທ່ີພວກເຂົາເວ້ົາເຖງິກ�ແມນ່ພວ
ກລກູສະຫມນຸຂອງຊາຕານນ ັນ້ເອງ;ພວກພຣະເຫລ່ົານີ້ກ�ພຽງແຕ່ທ �າທາ່ເຮັດ
ໃຫ້ເປັນເຫມອືນດ ັງ່ກບັພຣະຢາເວເພ່ືອທ່ີຈະໄດ້ຫລອກລວງພວກເຂົາ;ພວກ
ພຣະເຫລ່ົານ ັນ້ມີແຕ່ຂີ້ຕວົະແລະກ�ບ�່ ເຄຍີເວ້ົາຄວາມຈງິຈກັເທ່ືອ.

ມນັບ�່ ຖກືຕອ້ງທ່ີຄນົເຮົາຈະຕດັສນິໃຫ້ພວກທດູສະຫວນັທ່ີຊ ົ່ວຊາ້ເຫລ່ົານ ັນ້ມີ
ຄວາມສ �າຄນັຫລາຍກວາ່ພຣະຢາເວ;ພຣະເຈົາ້ອງົທຽ່ງແທ້ມີພຽງແຕ່ອງົດຽວ
ເທ່ົານ ັນ້ແລະມະນດຸກ�ຄວນເຊື່ ອຟງັພຣະອງົ;ມີພຽງແຕ່ພຣະຢາເວເທ່ົານ ັນ້
ທ່ີເວ້ົາແຕ່ຄວາມຈງິ.

ເຖງິຈະເປັນຢ່າງນ ັນ້ແຕ່ມະນດຸກ�ຍງັບ�່ ແນ່ໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະຢາເວ
ການທ່ີຈະບອກວາ່ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົາ້ເປັນການເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄນົ
ສມົບນູແບບນ ັນ້ມນັເປັນເລື່ ອງງາ່ຍເກນີໄປພວກເຂົາຈຶ່ງມີຄວາມຄິດວາ່ພວກ
ເຂົາຈະຕອ້ງເຮັດບາງຢາ່ງເພ່ີມເຕມີສະນ ັນ້ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສາ້ງແຜນການ
ຂອງຕນົເອງຂືນ້;ພວກເຂົາສາ້ງກດົເກນຂອງຕວົເອງຂືນ້ມາ.

ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາວາ່ຖາ້ຄນົເຮົາເຮັດຄວາມດີຫລາຍກວາ່ເຮັດຄວາມຊ ົ່ວພຣະ
ເຈົາ້ກ�ຈະຊອບໃຈພວກເຂົາຄິດວາ່ພຽງແຕ່ເປັນຄນົດີກ�ເປັນສິ່ ງທ່ີພຽງພ�ແລວ້
ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ໄປຢູ່ໃນສະຖານທ່ີທ່ີຮອ້ງວາ່ສະຫວນັ.

ທາ່ນຮູ້ຫຍງັບ�່ ?ຜູ້ຄນົເຫລ່ົານີ້ບ�່ ໄດ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເລີຍວາ່ພວກເຂົາຈະຕອ້ງ
ເປັນຄນົດີຂະຫນາດໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ໄປຢູ່ກບັພຣະເຈົາ້ໃນສະຫວນັອນັສມົບນູ
ແບບຂອງພຣະອງົ.

ເຫດສນັນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ຢາເວຈຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍບາງຢາ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ.້
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ພຣະອງົຊງົບອກວາ່ຖາ້ຫາກຄນົເຮົາໄປຂີ້ລກັເອົາເຄື່ ອງອນັໃດອນັຫນຶ່ ງມາເຖງິວາ່ມນັ
ຈະເປັນສິ່ ງຂອງເລັກນອ້ຍທ່ີບ�່ ມີລາຄາກ�ຕາມຄນົຜູ້ນ ັນ້ກ�ບ�່ ໄດ້ມີຄວາມດີພຽງພ�ສ �າລບັ
ສະຫວນັອກີແລວ້.

ພຣະຢາເວໄດ້ບອກພວກເຂົາວາ່ຖາ້ຫາກພວກເຂົາຮກັເງນິຄ �າຫລາຍກວາ່ທ່ີພວກເຂົາ
ຮກັພຣະອງົພວກເຂົາກ�ບ�່ ໄດ້ເປັນຄນົທ່ີສມົບນູແບບແລວ້.

ພຣະອງົຊງົກາ່ວວາ່ຖາ້ຫາກຄນົເຮົາບ�່ ສາມາດຄວບຄມຸໃຈໂມໂຫຂອງພວກເຂົາໄດ້
ນ ັນ້ກ�ເປັນຄວາມບາບ.

ຖາ້ພວກເຂົາເຄຍີເວ້ົາຕວົະເຖງິແມນ່ວາ່ອາດຈະຕວົະພຽງແຕ່ເລັກນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້ພວກ
ເຂົາກ�ກາຍເປັນຄນົທ່ີບ�່ ສມົບນູແບບແລວ້;ເພາະຄ �າຕວົະກ�ເປັນຄວາມບາບ.

ພຣະເຈົາ້ຊງົກາ່ວໄວ້ວາ່ການເປັນຄນົທ່ີບ�່ ສຸພາບຫລືວາ່ເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີບ�່ ເປັນການໃຫ້ກຽດ
ແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົາ້ກ�ແມນ່ຄວາມບາບເຊ່ັນດຽວກນັ.

ການບ�່ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລບົແກ່ພ�່ ແລະແມ່ຂອງພວກເຂົາເອງເຖງິແມນ່ວາ່ຈະເຮັດພຽງ
ແຕ່ຄ ັງ້ດຽວເທ່ົານ ັນ້ມນັກ�ຫມາຍຄວາມວາ່ພວກເຂົາເປັນຄນົທ່ີບ�່ ສມົບນູແບບແລວ້.

ມີພຽງແຕ່ຄນົທ່ີສມົບນູແບບເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຈະສາມາດຢູ່ກບັພຣະເຈົາ້ອງົສມົບນູແບບໄດ.້

ແລວ້ພຣະເຈົາ້ກ�ໄດ້ຊງົມອບກດົເກນໃຫ້ມະນດຸປະຕິບດັຕາມເຊິ່ ງວາ່ມີທງັຫມດົ10ຂ�້
ເຊິ່ ງມນັໄດ້ຖກືຮອ້ງວາ່ພຣະບນັຍດັ10ປະການ;ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົຂຽນກດົເຫລ່ົານີ້
ໄວ້ຢູ່ເທິງແຜນ່ສີລາສອງແຜນ່;ບ�່ ມີຜູ້ໃດຈະສາມາດເພ່ີມເຕມີກດົຂອງພວກເຂົາເອງລງົ
ໄປເຊ່ັນດຽວກນັກບັທ່ີບ�່ ສາມາດລຶບກດົຂ�້ຫນຶ່ ງຂ�້ໃດອອກໄດ;້ກດົບນັຍດັຂອງພຣະເຈົາ້
ບ�່ ເຄຍີປ່ຽນແປງ.

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ມອບສີລາທງັສອງແຜນ່ນີ້ໃຫ້ແກ່ມະນດຸຄນົຫນຶ່ ງລາວມີຊື່ ວາ່ໂມເຊ;ໂມ
ເຊຈະຕອ້ງເປັນຄນົນ �າເອົາສິ່ ງທ່ີພຣະຢາເວໄດ້ຂຽນໄວ້ນີ້ໄປບອກທກຸໆຄນົ.

ທກຸໆຄນົຈ �າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງຮູ້ວາ່ເຖງິວາ່ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມຢາ່ງຫນກັທ່ີຈະເຮັດ
ຕາມກດົບນັຍດັເຫລ່ົານີ້ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ພວກເຂົາກ�ບ�່ ສາມາດເຊື່ ອຟງັກດົທງັຫມດົ10ຂ�້
ຂອງພຣະເຈົາ້ໄດ;້ພວກເຂົາບ�່ ສາມາດເປັນຄນົດີພ�ທ່ີຈະອາໄສຮວ່ມກບັພຣະເຈົາ້ໄດ;້
ພວກເຂົາເປັນຄນົບາບ;ພວກເຂົາບ�່ ສາມາດຊວ່ຍໃຫ້ຕວົເອງພ ົນ້ຈາກການລງົໂທດ
ຄວາມບາບທ່ີພວກເຂົາສມົຄວນຈະໄດ້ຮບັມນັ.

ພວກເຂົາຈ �າຕອ້ງມີພຣະຜູ້ຊວ່ຍຫລືແກະໄຖ່ບາບ.
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ເປັນເວລາຫລາຍປີທ່ີຄນົເຮົາຄອຍຖາ້ດວ້ຍຄວາມຫວງັ
ວາ່ຈະມີພຣະຜູ້ຊວ່ຍມາຊວ່ຍພວກເຂົາໃຫ້ພ ົນ້.

ໃນທ່ີສດຸມ ື້ທ່ີພວກເຂົາຄອຍຖາ້ກ�ມາເຖງິພຣະຜູ້ຊວ່ຍ
ໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກ!ມນັເປັນເລ່ືອງແປກປະຫລາດໃຈ
ທ່ີສດຸທ່ີວາ່ພຣະຜູ້ຊວ່ຍທ່ີພວກເຂົາເວ້ົາເຖງິນ ັນ້ກ�ຄື
ພຣະຢາເວນ ັນ້ເອງ;ແມນ່ແລວ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົເຂ້ົາ
ມາໃນໂລກເຊິ່ ງມນັເປັນເລ່ືອງທ່ີຫນາ້ແປກໃຈທ່ີສດຸ!

ໃນການທ່ີຈະເປັນພຣະຜູ້ຊວ່ຍໄດ້ນ ັນ້ພຣະຢາເວກ�
ຕອ້ງມາເປັນມະນດຸທ �າມະດາແຕ່ວາ່ມນັກ�ບ�່ ໄດ້ຫມາຍ
ຄວາມວາ່ພຣະອງົບ�່ ແມນ່ພຣະເຈົາ້;ຢາ່ງໃດກ�ດ,ີພຣະ
ເຈົ້າຊງົຮູ້ວາ່ມນັມີພຽງແຕ່ທາງດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຈະສາ
ມາດຊວ່ຍພວກເຮົາໄດ້ເຊິ່ ງນ ັນ້ກ�ຄືວາ່ພຣະອງົຕອ້ງ
ເປັນຄືກບັພວກເຮົາຍອ້ນເຫດຜນົນີ້ພຣະອງົຈິ່ງໄດ້
ເຂ້ົາມາໃນໂລກໂດຍການເປັນເດັກອອ່ນແບບດຽວ
ກນັກບັເດັກນອ້ຍທົ່ວໄປທ່ີເກດີຂືນ້ມາໃນໂລກນີ້ແຫລະ.

ພຣະຢາເວໄດ້ມາເກດີໃນຄອບຄວົຄນົທ �າມະດາແມ່
ຂອງພຣະອງົມີຊື່ ວາ່ນາງມາຣີອາແລະສາມີຂອງ
ນາງມີຊື່ ວາ່ໂຢເຊັບເຖິງແມນ່ວາ່ຄອບຄວົນີ້ຈະ
ເປັນຄອບຄວົທ �າມະດາແຕ່ວາ່ເດັກນອ້ຍນ ັນ້ບ�່ ໄດ້
ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ເດັກນອ້ຍຜູ້ນ ັນ້ເປັນຜູ້ບ�ລິສດຸແລະບ�່ ມີ
ໃຜປຽບສະເຫມອືນ!

ເດັກນອ້ຍນ ັນ້ກ�ແມນ່ພຣະເຈົາ້ນ ັນ້ເອງ.
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ພຣະຢາເວບ�່ ໄດ້ເກດີໃນໂຮງຫມ�ພຣະອງົເກດີຢູ່ໃນ
ຄອກສດັບອ່ນທ່ີໂຕແກະອາໄສຢູ.່

ແຂກທ່ີມາຢຽ້ມກຸມ່ທ �າອດິແມນ່ພວກຜູ້ລຽ້ງສດັເຊິ່ ງ
ພວກນີ້ເປັນຄນົທ່ີດູແລໂຕແກະແລະເບິ່ ງແຍງໃຫ້
ໂຕແກະມີຄວາມປອດໄພ.

ເມ ື່ອພຣະເຈົ້າຊງົເຂ້ົາມາໃນໂລກນ ັນ້ພຣະອງົມີຊື່ 
ວາ່ເຢຊູ.ເຢຊູມີຄວາມຫມາຍວາ່“ພຣະເຈົາ້ເປັນຜູ້
ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ”

ພຣະເຢຊູຊງົເປັນພຣະຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້
ຊງົສນັຍາໄວ້ກບັອາດາມແລະເອວາເມ ື່ອຫລາຍປີ
ກອ່ນພຣະອງົມາເພ່ືອຊວ່ຍພວກເຮົາໃຫ້ລອດພ ົນ້
ຈາກການລງົໂທດຄວາມຜິດບາບທ່ີພວກເຮົາສມົ
ຄວນຈະໄດ້ຮບັ.

ເລ່ືອງທ່ີພຣະຢາເວໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກໂດຍການເປັນ
ເດັກນອ້ຍນີ້ຄືຄວາມຫມາຍຂອງວນັຄຣິສມາດ;ໃນ
ວນັຄຣິສມາດພວກເຮົາພາກນັມອບຂອງຂວັນໃຫ້
ເຊິ່ ງກນັແລະກນັເຊິ່ ງມນັເປັນການເຕອືນຕວົເຮົາ
ເອງໃຫ້ລະນກຶເຖງິຂອງຂວັນອນັລ �າ້ຄາ່ທ່ີພຣະເຈົາ້
ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ;ຂອງຂວັນຂອງພຣະເຈົາ້
ແມນ່ພຣະຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້.ພວກເຮົາຕາ່ງກ�ມີຄວາມ
ສກຸໃນຊວ່ງເທດສະການຄຣິສມາດເພາະວາ່ຄຣິສ
ມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັສາຄ �າສນັຍາ
ຂອງພຣະອງົ.
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ເມ ື່ອພຣະເຢຊູເຕບີໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພຣະອງົກ�ເລີ່ ມຕ ົນ້ເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີເຫນອືທ �າມະຊາດ
ຫລາຍຢ່າງເຊ່ັນພຣະອງົເຮັດໃຫ້ຄນົຕາບອດໄດ້ເຫັນຮຸງ່ແລະຮກັສາຜູ້ຄນົທ່ີຍາ່ງບ�່ 
ໄດ້ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫ້ຄນົເຈບັປ່ວຍຫລາຍຄນົຫາຍດີເຊິ່ ງບາງຄນົກ�ເປັນພະຍາດທ່ີ
ຮນຸແຮງຫລາຍເຊ່ັນວາ່ພະຍາດຂີ້ທດູ.ພຣະເຢຊູມີອ �ານາດຍິ່ ງໃຫຍ່ເຫນອືຄວາມຕາຍ
ພຣະອງົໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄນົທ່ີຕາຍໄປແລວ້ກບັມາມີຊີວດິອກີຄ ັງ້ຫນຶ່ ງ.

ມີຄ ັງ້ຫນຶ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດ້ຊງົລຽ້ງອາຫານຄນົກຸມ່ໃຫຍ່ທ່ີຫິວໂຫຍເຊິ່ ງມ ື້ນ ັນ້ມີຄນົຢູ່ຫລາຍ
ພນັຄນົແລະພຣະເຢຊູກ�ມີພຽງແຕ່ເຂ້ົາຈີ່5ກອ້ນແລະປາ2ໂຕ.ເຖງິຢາ່ງນ ັນ້ກ�ດ,ີໃນ
ຕອນທ່ີຜູ້ຄນົພາກນັສ ົ່ງຕ�່ ອາຫານໃຫ້ກນັແລະກນັນ ັນ້ເຂ້ົາຈີ່ແລະປາກ�ເພ່ີມປະລິມານຂືນ້
ເລື້ອຍໆ!ທກຸໆຄນົກ�ມີອາຫານພຽງພ�ສ �າຫລບັຕວົເອງ.ເມ ື່ອພວກເຂົາໄດ້ກນິອີ່ ມຫມດົ
ແລວ້ກ�ພາກນັທອ້ນເອົາອາຫານທ່ີເຫລືອມາໂຮມໄວ້ໄດ້ເປັນ12ກະບງຸ.

ທກຸຄນົສາມາດເຫັນໄດ້ວາ່ພຣະເຢຊູຊງົຮກັທກຸຄນົພຣະເຢຊູຊງົເຮັດສິ່ ງເຫລ່ົານີ້ທງັ
ຫມດົກ�ເພ່ືອທ່ີທກຸໆຄນົຈະຮູ້ວາ່ພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົາ້.
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ໃນຄ �າ່ຄນືຫນຶ່ ງໄດ້ມີຫມູ່ບາງຄນົຂອງພຣະເຢຊູພາກນັອອກເຮອືໄປໝາຍຈະ
ຂາ້ມທະເລສາບໃຫຍ່ແຫງ່ໜ່ຶງແຕ່ໃນຂະນະທ່ີເຮອືຂອງພວກເຂົາລອຍໄປຮອດ
ກາງນ �າ້ຊ �າ້ພດັມີພາຍຸລກູໃຫຍ່ພດັເຂ້ົາມາລມົກ�ພດັແຮງຫລາຍແລະຄືນ້ນ �າ້
ລກູໃຫຍ່ກ�ຊດັມາໃສ່ເຮອືຂອງພວກເຂົາ.

ໝດົຄນືນ ັນ້ພວກເຂົາກ�ພະຍາຍາມເອົາເຮອືຂືນ້ຟັ່ງແຕ່ວາ່ລມົກ�ພດັແຮງຫລາຍ;
ເມ ື່ອໃກ້ຮຸງ່ເຊ້ົາພວກເຂົາແນມເຫັນຄນົຜູ້ໜ່ຶງຍາ່ງມາເທິງໜາ້ນ �າ້ພວກເຂົາພາ
ກນັຢາ້ນຍອ້ນຄິດວາ່ແມນ່ຜີຫລອກ!

ແລວ້ກ�ມີສຽງຮອ້ງມາໃສ່ພວກເຂົາວາ່“ນີ້ແມນ່ເຮົາເອງເດີ້ບ�່ ຕອ້ງຢາ້ນ”.ຄນົຜູ້
ນ ັນ້ແມນ່ພຣະເຢຊູນ ັນ້ເອງ!

ແລວ້ຄນົຊື່ ເປໂຕກ�ຮອ້ງອອກມາຈາກເຮອືວາ່,“ພຣະອາຈານ!ຖາ້ນີ້ວາ່ແມນ່
ພຣະອງົແທ້ໆ ໃຫ້ຂະນອ້ຍຍາ່ງເທິງໜາ້ນ �າ້ໄປຫາພຣະອງົແດ”່.

ພຣະເຢຊູຊງົຕອບວາ່“ມາໂລດ”.
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ແນ!່”ພຣະເຢຊູຈິ່ງຍື່ ນມືຂອງພຣະອງົອອກແລວ້ດງຶເອົາເປໂຕຂືນ້ມາເປໂຕ
ເລືອກຖກືຕອ້ງແລວ້.

ພວກເຮົາກ�ເປັນເຊ່ັນດຽວກນັກບັເປໂຕທ່ີບ�່ ສາມາດຊວ່ຍຕວົຂອງລາວເອງໃຫ້
ລດຸພ ົນ້ຈາກການຈມົນ �າ້;ພວກເຮົາເອງກ�ບ�່ ສາມາດທ່ີຈະຊວ່ຍຕວົເອງໃຫ້ຫລດຸ
ພ ົນ້ຈາກການລງົໂທດຄວາມຜິດບາບໄດ;້ພວກເຮົາຈ �າເປັນຕອ້ງມີພຣະຜູ້ຊວ່ຍ.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ພຣະເຢຊູແມນ່ພຣະຜູ້ຊວ່ຍຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາ
ຈ �າເປັນຕອ້ງວາງໃຈເຊື່ ອໃນພຣະອງົ.

ເປໂຕກ�ກາ້ວຂາອອກມາຈາກເຮອືແລວ້ກ�ຍາ່ງຢູ່ເທິງໜາ້ນ �າ້ເຂ້ົາໄປຫາພຣະເຢຊູ.

ເຖງິຢາ່ງນ ັນ້ເມ ື່ອເປໂຕແນມເບິ່ ງລມົແລະຟອງນ �າ້ກ�ເກດີມີຄວາມຢາ້ນກວົຂືນ້ມາແລວ້
ລາວກ�ເລ່ີມທ່ີຈະຈມົລງົໄປໃນນ �າ້ເປໂຕຄວນເຮັດຢາ່ງໃດ?ລາວຈະຊວ່ຍຕວົເອງບ�່ ໃຫ້ຈມົ
ລງົໄປໃນນ �າ້ຫລືວາ່ຮອ້ງຂ�ໃຫ້ພຣະເຢຊູມາຊວ່ຍລາວ.ລາວຄວນຈະວາງເຊື່ອໃຈໃຜດ?ີ

ເປໂຕຮູ້ດີວາ່ລາວບ�່ ສາມາດຊວ່ຍຕວົເອງໄດ້ສະນ ັນ້ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ
ທ່ີສາມາດຊວ່ຍລາວໄດ;້ລາວຈິ່ງຮອ້ງຂືນ້ສຽງດງັວາ່“ພຣະອາຈານຊວ່ຍຂາ້ນອ້ຍ
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ເມ ື່ອຕອນທ່ີພຣະເຢຊູຍງັຢູ່ໃນໂລກນີ້ພຣະອງົດ �າເນນີຊີວດິເຊ່ັນດຽວກນັກບັມະນດຸທ ົ່ວໄປ
ພຣະອງົເປັນນາຍຊາ່ງໄມ້ແລະກ�ມີຫມູ່ຄູ່ຫລາຍຄນົພາກນັມາແວ່ຢຽ້ມຢາມຖາມຂາ່ວ;ພຣະ
ອງົກນິເຂ້ົາ,ນອນ,ແລະກ�ເດນີທາງໄປຫລາຍທ່ີຫລາຍບອ່ນແຕ່ເຖງິຢາ່ງນ ັນ້ພຣະອງົ
ກ�ຊງົມີສິ່ ງທ່ີແຕກຕາ່ງຈາກເຈົາ້ແລະຂອ້ຍສິ່ ງນ ັນ້ກ�ຄືພຣະອງົບ�່ ເຄຍີເຮັດຜິດບາບເລີຍ.

ຕະຫລອດເວລາທ່ີພຣະອງົອາໄສຢູ່ໃນໂລກນີ້ພຣະອງົບ�່ ເຄຍີເຮັດຄວາມຜິດແມນ່ແຕ່ພຽງ
ເທ່ືອດຽວແມນ່ວາ່ຕອນທ່ີຍງັເປັນເດັກນອ້ຍກ�ບ�່ ເຄຍີເຮັດຜິດພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ດຽວເທ່ົານ ັນ້
ທ່ີດ �າເນນີຊີວດິແບບບ�່ ມີຂ�້ບກົພອ່ງໃດໆພຣະອງົຊງົເປັນຄນົທ່ີບ�່ ມີໃຜປຽບສະເໝືອນໄດ.້

ພຣະເຢຊູບ�່ ໄດ້ມີຄວາມຜິດບາບທ່ີຕອ້ງເຮັດໃຫ້ຖືກລງົໂທດກ�ຍອ້ນວາ່ພຣະອງົດ �າເນນີ
ຊີວດິຢາ່ງສມົບນູແບບ;ພຣະອງົບ�່ ມີຄວາມຈ �າເປັນຕອ້ງຕາຍຄນົເຮົາຕາຍກ�ຍອ້ນວາ່
ຄວາມບາບແລະພຣະເຢຊູກ�ບ�່ ມີຄວາມບາບໃດໆເລີຍ.

ເຖງິຢາ່ງນ ັນ້ພຣະເຢຊູກ�ບ�່ ມີຄວາມຈ �າເປັນທ່ີຕອ້ງຕາຍ,ພຣະອງົຊງົບອກວາ່ມ ື້
ຫນຶ່ ງຈະມີຄນົມາຂາ້ພຣະອງົພວກນ ັນ້ຈະທ�ລະມານຕບົຕີພຣະອງົພອ້ມທງັຂຽ້ນ
ພຣະອງົດວ້ຍແສ້ຫລງັຈາກນ ັນ້ພວກເຂົາກ�ຈະເອົາຕະປູມາຕອກໃສ່ມືທງັສອງຂາ້ງ
ພອ້ມທງັຕອກໃສ່ຕີນຂອງພຣະອງົເພ່ືອຄງຶພຣະອງົຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນພຣະ
ເຢຊູຈະຕາຍແຕ່ຫລງັຈາກຕາຍໄດ້ສາມວນັພຣະອງົຈະຄນືກບັມາມີຊີວດິອກີ.

ພວກທ່ີໄດ້ຍນິພຣະອງົເວ້ົາຕອນນ ັນ້ຕາ່ງພາກນັບ�່ ເຊື່ ອພວກເຂົາບອກພຣະອງົ
ວາ່ບ�່ ໃຫ້ເວ້ົາແບບນ ັນ້ອກີແຕ່ພຣະເຢຊູຕອບກບັຄືນວາ່ມນັເປັນຄວາມຈງິພຣະ
ອງົຊງົບອກໃຫ້ຫມູ່ເພ່ືອນຂອງພຣະອງົກຽ່ວກບັຂາ່ວດີນ ັນ້ແລະໃຫ້ພວກເຂົາວາງ
ໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້.
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ທງັຫມດົນີ້ທ່ີກາ່ວໄປນ ັນ້ແມນ່ຄ �າສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ຄ �າສນັຍາຂອງ
ພຣະເຈົາ້ກ�ຄືລກູແກະໄຖ່ບາບ.

ທາ່ນຍງັຈື່ເລື່ ອງລກູແກະໄຖ່ບາບໄດ້ບ�?

ຊື່ ທ່ີເອີນ້ອກີຊື່ ໜ່ຶງຂອງພຣະເຢຊູແມນ່ລກູແກະຂອງພຣະເຈົາ້.

ທາ່ນຈື່ບ�່ ວາ່ລກູແກະໄຖ່ບາບຈະຕອ້ງເປັນແກະຕວົຜູ້ເທ່ົານ ັນ້?

ແມນ່ແລວ້,ພຣະເຢຊູກ�ເປັນຜູ້ຊາຍ.

ແກະໄຖ່ບາບຈະຕອ້ງເປັນແກະທ່ີສມົບນູແບບ.

ພຣະເຢຊູເປັນຄນົສມົບນູແບບເພາະພຣະອງົບ�່ ມີບາບກ �າ.

ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກມະນດຸໄວ້ວາ່ພວກເຂົາຈະຕອ້ງໄດ້ນ �າເອົາລກູແກະນ ັນ້
ໄປໄວ້ຢູ່ເທິງແທນ່ບູຊາເຊິ່ ງມນັເປັນສະຖານທ່ີພິເສດສ �າລບັຄວາມຕາຍ.

ເມ ື່ອຕອນຢູ່ໃນໂລກນີ້ພຣະເຢຊູໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມະນດຸເອົາພຣະອງົ
ໄປທ່ີໄມ້ກາງແຂນເຊິ່ ງເປັນສະຖານ
ທ່ີພິເສດຂອງຄວາມຕາຍ.
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ທາ່ນຈື່ບ�່ ວາ່ຄນົຜູ້ທ່ີນ �າເອົາລກູແກະໄປໄວ້ເທິງແທນ່ບູຊານ ັນ້ຕອ້ງໄດ້ເອົາມືຂອງ
ລາວວາງໄວ້ເຖງິຫວົແກະ?ມນັເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ລາວໄດ້ເອົາຄວາມບາບ
ຂອງລາວໄປໃສ່ໄວ້ໃນລກູແກະແລວ້.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ພຣະເຢຊູຖກືຄງຶໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນພຣະອງົໄດ້ຊງົ
ນ �າເອົາຄວາມບາບທງັຫມດົຂອງພວກເຮົາໄປໄວ້ກບັພຣະອງົ;ແມນ່ແລວ້
ພຣະອງົຊງົຮບັບາບຂອງຫມດົທກຸຄນົບ�່ ວາ່ຈະເປັນຄນົທ່ີດີລ �າ້ເລີດຫລືວາ່
ຄນົທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍທ່ີສດຸ.

ພຣະເຢຊູຊງົໄດ້ຍນິທກຸຖອ້ຍຄ �າເປິເປ້ືອນທ່ີມະນດຸພາກນັເວ້ົາພຣະອງົຊງົຮບັຮູ້
ທກຸການກະທ �າທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍທ່ີມະນດຸເຄຍີກະທ �າພຣະອງົສາມາດແນມເຫັນຄວາມ
ໂຫດຮາ້ຍຕາ່ງໆທ່ີມະນດຸບ�່ ໄດ້ສະແດງມນັອອກມາຈາກຂາ້ງໃນ;ພຣະອງົຊງົສ �າ
ພດັໄດ້ເຖງິທກຸຄວາມເຈບັປວດທ່ີມະນດຸໄດ້ປະເຊນີພຣະເຢຊູຜູ້ທ່ີສມົບນູແບບໄດ້
ຮບັເອົາທກຸໆສິ່ ງທ່ີບ�່ ດີໄວ້ກ�ຄືສິ່ ງທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເກດີມີຄວາມບາບນ ັນ້ພຣະອງົ
ຮບັເອົາໄວ້ກບັຕວົເອງ;ພຣະອງົຊງົສ �າພດັມນັໄດ້ທງັຫມດົ,ພຣະອງົຊງົຮູ້ຈກັມນັ
ທງັໝດົແລະພຣະອງົກ�ຮບັເອົາໄວ້ເອງທງັຫມດົ;ຖາ້ບ�່ ດ ັງ່ນ ັນ້ເຮົາກ�ຄງົຕອ້ງໄດ້
ປະເຊນີກບັສິ່ ງທ່ີໜາ້ຢາ້ນກວົທ່ີສດຸ.

ແມນ່ແລວ້,ມນັຈະຕອ້ງມີລກູແກະຮບັບາບ.

ພຣະເຢຊູຊງົເປັນແກະໂຕນ ັນ້ເປັນຜູ້ຮບັບາບແທນພວກເຮົາ.

ສະນ ັນ້ຢາກໃຫ້ພວກທາ່ນຄດິກບັໄປເບິ່ ງເລ່ືອງລາວຕອນທ່ີເຫລືອເບິ່ ງດູທາ່ນຈື່
ບ�່ ວາ່ແມນ່ຫຍງັເກດີຂຶນ້ກບັໂຕແກະນ ັນ້?ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ຈ �າເປັນຈະຕອ້ງລງົ
ໂທດບາບກ �າແລະການລງົໂທດກ�ຄືຄວາມຕາຍສະນ ັນ້ແກະໂຕນ ັນ້ຕອ້ງຕາຍ.

ເຫດການເຊ່ັນດຽວກນັນີ້ແຫລະທ່ີຈະເກດີຂືນ້ກບັພຣະເຢຊູ.

ເພາະວາ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮບັເອົາບາບກ �າທງັຫມດົຂອງພວກເຮົາໄວ້ກບັພຣະອງົເອງ
ພຣະອງົຈຶ່ງຕອ້ງທນົທກຸທ�ລະມານຕ�່ ການຖືກລງົໂທດເຊິ່ ງວາ່ພຣະອງົຕອ້ງຕາຍ.

ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ພຣະເຢຊູຊງົຕາຍເພ່ືອພວກເຮົາພຣະອງົຊງົຮບັເອົາ
ການລງົໂທດທງັຫມດົແທນບາບກ �າທກຸຢາ່ງທ່ີພວກເຮົາສມົຄວນຈະໄດ້ຮບັກ�
ເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ�່ ຕອ້ງໄປທນົທກຸທ�ລະມານຕ�່ ຄວາມຕາຍຄ ັງ້ທີສອງ.

ພຣະເຢຊູຊງົເປັນລກູແກະໂຕສດຸທາ້ຍສະນ ັນ້ມະນດຸຈຶ່ງບ�່ ຕອ້ງເອົາລກູແກະ
ໄປວາງໄວ້ເທິງແທນ່ບູຊາອກີຕ�່ ໄປແລວ້ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດສ �າເລັດໝດົແລວ້.

ພຣະເຈົາ້ຢາເວໄດ້ຮກັສາຄ �າສນັຍາຂອງພຣະອງົ.
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ຖາ້ຫາກວາ່ເລ່ືອງມນັຈບົລງົພຽງແຕ່ຕອນທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນມນັກ�
ຄງົເປັນສິ່ ງທ່ີຫນາ້ເສ້ົາໃຈທ່ີສດຸ.

ແຕ່ວາ່ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກເຮົາຕື່ ມອີກວາ່ຫລງັຈາກທ່ີພຣະເຢຊູຊງົສິນ້ພຣະຊນົຫມູ່
ຂອງພຣະອງົກ�ໄດ້ນ �າເອົາສບົຂອງພຣະອງົລງົມາຈາກໄມ້ກາງແຂນແລວ້ພວກເຂົາໄດ້
ເອົາພຣະອງົໄປໄວ້ຝງັໄວ້ຢູ່ບອ່ນຫນຶ່ງທ່ີພິເສດເອີນ້ວາ່ອບຸໂມງຝງັສບົ.ອບຸໂມງຝງັສບົ
ນີ້ເປັນຄືກບັຖ �າ້ນອ້ຍໆທ່ີຖກືເຈາະເຂ້ົາໄປໃນກອ້ນຫີນໃຫ່ຍແລວ້ພວກເຂົາກ�ຄອ່ຍໆກິງ້
ກອ້ນຫີນໃຫຍ່ໄປອດັປາກປະຕູອບຸໂມງແລວ້ຫລງັຈາກນ ັນ້ພວກເຂົາກ�ປ່ິນຫລງັແລະ
ກບັເມອືບາ້ນເຮອືນຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມເສ້ົາໃຈສະຫລດົໃຈ.

ໃນມ ື້ຕ�່ ມາ,ຜູ້ຊາຍທ່ີສ ັງ່ຂາ້ພຣະເຢຊູໄດ້ອອກຄ �າສ ັງ່ໃຫ້ທະຫານໄປເຝ້ົາຍາມຢູ່ຫນາ້ອບຸ
ໂມງຝງັສບົຍອ້ນພວກເຂົາຈື່ໄດ້ວາ່ພຣະເຢຊູເຄຍີເວ້ົາໄວ້ວາ່ພຣະອງົຈະເປັນຄນືມາ
ຈາກຄວາມຕາຍໃນວນັທີສາມພວກເຂົາບ�່ ຢາກໃຫ້ຄນົອື່ ນມາລກັເອົາສບົຂອງພຣະເຢ
ຊູອອກໄປແລວ້ພາກນັມາຕວົະວາ່ພຣະອງົຍງັມີຊີວດິຢູ່ພວກເຂົາຕອ້ງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ
ວາ່ຮາ່ງກາຍຂອງພຣະເຢຊູຍງັຄງົນອນຕາຍຢູ່ໃນອບຸໂມງຝງັສບົຄືເກົ່ າ.
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ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມກນັບ�່ ວາ່ຈະເປັນພວກທະຫານຫລືວາ່ກອ້ນຫີນໃຫຍ່ກ�ບ�່ 
ສາມາດຢບັຢ ັງ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບ�່ ມີສິ່ ງໃດເຮັດໃຫ້ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ຢຸ
ດລງົໄດ້ເຫມອືນດ ັງ່ທ່ີພຣະເຢຊູເຄຍີເວ້ົາໄວ້ວາ່ພຣະອງົຈະຟ້ືນຄນືມາຈາກ
ຄວາມຕາຍໃນມ ື້ທ່ີສາມນ ັນ້ແລວ້ກ�ເປັນເຊ່ັນນ ັນ້ແທ້ໆ !ພຣະອງົຍງັມີຊີວດິຢູ!່

ໄດ້ມີເທວະດາຕນົຫນຶ່ ງໄປກິງ້ກອ້ນຫີນອອກຈາກປາກອບຸໂມງເພ່ືອທ່ີ
ທກຸໆຄນົຈະໄດ້ເຫັນວາ່ພຣະເຢຊູບ�່ ໄດ້ຢູ່ໃນອບຸໂມງນ ັນ້ຕອນທ່ີພວກເຝ້ົາ
ຍາມພາກນັແນມເຫັນເທວະດານ ັນ້ພວກເຂົາພາກນັຢາ້ນຫລາຍຈນົວາ່ຕວົ
ແຂງປານຄນົຕາຍພຸນ້.

ຫລງັຈາກນ ັນ້ກ�ມີພວກຜູ້ຍງິກຸມ່ຫນຶ່ ງມາທ່ີອບຸໂມງແຕ່ພວກເຂົາກ�ບ�່ ເຫັນ
ພວກທະຫານທ່ີມາເຝ້ົານ ັນ້ແລວ້ຍງັມີແຕ່ເທວະດາຕນົນ ັນ້ທ່ີຍງັລ�ຖາ້ບອກ
ຂາ່ວກບັພວກເຂົາວາ່ໄດ້ເກດີຫຍງັຂຶນ້ພວກຜູ້ຍງິເຫລ່ົານີ້ເປັນຄນົກຸມ່ທ �າອດິ
ທ່ີເຫັນວາ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຟ້ືນມາຈາກຄວາມຕາຍແລວ້.
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ເປັນເວລາຢູ່40ມ ື້ທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ທຽວໄປຫາຫມູ່ຄູ່ຂອງພຣະອງົພອ້ມທງັ
ໄປພບົປະກບັຄນົເປັນຈ �ານວນຫລວງຫລາຍທກຸໆຄນົກ�ພາກນັຕື່ ນເຕ້ັນດີໃຈ
ພຣະອງົໄດ້ໂອ້ລມົ,ກນິອາຫານແລະຮວ່ມເດນີທາງໄປກບັພວກເຂົາອກີຄ ັງ້
ມນັເປັນຫຍງັທ່ີວິເສດແທ້ໆ !

ພຣະເຢຊູເປັນຄນືມາແລວ້!

ມນັເປັນເລ່ືອງຍາກທ່ີຈະໃຫ້ຄນົເຮົາເຊື່ ອໃນເລ່ືອງນີ້ເພາະວາ່ບ�່ ເຄຍີມີໃຜ
ເຮັດໄດ້ແບບນີ້ມາກອ່ນບ�່ ມີໃຜທ່ີຕາຍໄປແລວ້ປກຸຕວົເອງໃຫ້ເປັນຄນືມາ
ຈາກຄວາມຕາຍໄດ!້

ພຣະເຢຊູຊງົເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວາ່ມນັເກດີຂຶນ້ໄດ້ກ�ຍອ້ນວາ່ພຣະອງົເປັນ
ພຣະເຈົາ້ພຣະອງົຊງົຍິ່ ງໃຫຍ່ກວາ່ຄວາມຕາຍຄນົເຮົາຈຶ່ງບ�່ ຕອ້ງຢາ້ນອກີຕ�່ 
ໄປວາ່ຕາຍແລວ້ຈະຕອ້ງໄປຢູ່ນະລກົບງຶໄຟພວກເຂົາບ�່ ຕອ້ງຢາ້ນກຽ່ວກບັ
ການຕາຍຄ ັງ້ທີສອງພຣະເຢຊູຊງົມີລດິອ �ານາດຍິ່ ງໃຫຍ່ພຽງພ�ທ່ີຈະໃຫ້ພວກ
ເຂົາກບັມາມີຊີວດິອກີຄ ັງ້ຫນຶ່ ງ.

ຢາ່ງໃດກ�ດີພຣະອງົຈະບ�່ ໄດ້ນ �າໃຫ້ພວກເຂົາກບັມາມີຊີວດິອກີຄ ັງ້ຫນຶ່ ງເພ່ືອ
ໃຫ້ມາດ �າລງົຊີວດິຢູ່ໃນໂລກເຊິ່ ງວາ່ໂລກເປັນສະຖານທ່ີ່ທ່ີຖກືຄວາມບາບທ �າ
ລາຍໄປແລວ້ກງົກນັຂາ້ມ,ພຣະອງົຈະໃຫ້ພວກເຂົາໄປຢູ່ໃນສະຫວນັເຊິ່ ງ
ເປັນສະຖານທ່ີທ່ີສມົບນູແບບແລະມີແຕ່ຄວາມສກຸສ �າລານ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຊງົໃຫ້ຄ �າສນັຍາວາ່ຈະເຮັດສິ່ ງນີ້ໃຫ້ແກ່ທກຸໆຄນົທ່ີເຊື່ ອໃນພຣະ
ອງົເຊິ່ ງມນັກ�ເປັນເລ່ືອງງາ່ຍໆດ ັງ່ທ່ີໄດ້ກາ່ວໄປນ ັນ້ແຫລະ.

ສິ່ ງທ່ີຄນົເຮົາຈ �າເປັນຈະຕອ້ງເຮັດກ�ມີພຽງແຕ່ສິ່ ງດຽວກ�ຄືເຊື່ອວາ່ພຣະເຢຊູຊງົ
ເປັນຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງພວກເຂົາກ�ຄືພຣະອງົໄດ້ຊງົຮບັເອົາການລງົໂທດຄວາມ
ຜິດຄວາມບາບແທນພວກເຂົາ.ພວກເຂົາຈ �າຕອ້ງວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູພອ້ມ
ທງັເຊື່ອວາ່ສິ່ ງທ່ີພຣະອງົໄດ້ຊງົບອກແກ່ພວກເຮົານ ັນ້ເປັນເລ່ືອງຈງິແລວ້ຫລງັ
ຈາກທ່ີພວກເຂົາຫມດົສິນ້ຊີວດິຢູ່ໃນໂລກນີ້ແລວ້ພຣະອງົກ�ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ກາຍເປັນຄນົທ່ີສມົບນູແບບເພ່ືອວາ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນສະຫວນັໄດ.້

ເລື່ ອງນີ້ເປັນຄວາມຈງິທ່ີມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ຫມດົທກຸຄນົບ�່ ວາ່ຈະເປັນຄນົປະເທດໃດ
ກ�ຕາມ,ບ�່ ວາ່ທາ່ນຈະເປັນຜູ້ຍງິຫລືຜູ້ຊາຍແມນ່ໃຜກ�ຕາມທ່ີເຊື່ ອວາງໃຈ
ໃນພຣະເຢຊູກ�ສາມາດທ່ີຈະມີຊີວດິຕະຫລອດໄປເປັນນດິໄດ້ຢູ່ໃນສະຫວນັໄດ.້
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ທກຸຄນົກ�ຕ ັງ້ໃຈຟງັດວ້ຍຄວາມຕື່ ນເຕ້ັນມນັຄືຂາ່ວ
ດີທ່ີທກຸໆຄນົຈ �າເປັນຕອ້ງໄດ້ຟງັພວກເຂົາພາກນັ
ລມົກບັພຣະເຢຊູເປັນເວລາຫລາຍຊ ົ່ວໂມງກຽ່ວກບັ
ເລ່ືອງແຜນການນີ້ຫລງັຈາກນ ັນ້ອກີ40ມ ື້ພຣະເຢ
ຊູກ�ໄດ້ບອກລາພວກເຂົາແລະກບັຄນືສູ່ສະຫວນັ
ແລວ້ພຣະອງົກ�ອາໄສຢູ່ໃນບາ້ນອນັສມົບນູແບບຂອງ
ພຣະອງົຈນົເທ່ົາທກຸມ ື້ນີ.້

ຕ�່ ໄປນີ້ກ�ຈະເປັນເລ່ືອງກຽ່ວກບັວນັອິສເຕີເຊິ່ ງໃນລະ
ດູການວນັອິສເຕີນີ້ພວກເຮົາກ�ຈະລະນກຶເຖງິການ
ສິນ້ພະຊນົຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນຂອງພຣະເຢຊູພວກ
ເຮົາຍງັຈື່ໄດ້ວາ່ຫມູ່ຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ນ �າເອົາພະສບົ
ຂອງພຣະອງົໄປຝງັໄວ້ຢູ່ໃນອບຸໂມງແລະຫລງັຈາກ
ນ ັນ້ພຣະອງົກ�ຟ້ືນຄນືຈາກຄວາມຕາຍຊວ່ງເວລານີ້ກ�
ເປັນເວລາທ່ີພິເສດໃນການລະນກຶເຖງິເຫດຜນົທ່ີພຣະ
ຢາເວໄດ້ເຂ້ົາມາໃນໂລກໃນຊວ່ງວນັອິສເຕີພວກ
ເຮົາກ�ພາກນັໂສກເສ້ົາທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ສິນ້ຊີວດິແຕ່
ພວກເຮົາກ�ມີຄວາມຍນິດີທ່ີພຣະອງົບ�່ ໄດ້ສິນ້ພະຊນົ
ອກີຕ�່ ໄປແລວ້ແລະທ່ີພວກເຮົາມີຄວາມຊື່ ນຊມົຍນິ
ດີໄດ້ກ�ເປັນຍອ້ນວາ່ພຣະອງົຍງັມີຊີວດິຢູ.່

ແມນ່ແລວ້!ປ້ືມພຣະຄ �າພີໄດ້ລວບລວມຄວາມຫມາຍ
ທງັຫມດົຂອງວນັຄຣິສມາດແລະວນັອິສເຕ.ີ

ມນັເປັນຈດົຫມາຍມາຈາກພຣະເຈົ້າເຊິ່ ງເຕັມໄປ
ດວ້ຍຄວາມຮກັມນັເປັນເລ່ືອງລາວຂອງພຣະຜູ້ໄຖ່
ບາບຂອງພວກເຮົາ.
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ທ່ານເຂົ້າໃຈຈົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າບ�່?
ໃຫ້ໄປເບິ່ ງຄ �າຕອບຢູ່ຫນາ້ທີ76

ຈດົຫມາຍຂອງພຣະຢາເວຫລືວາ່ປ້ືມບ�ລິສດຸແມນ່ມີຄວາມສ �າຄນັຫລາຍສະນ ັນ້ທາ່ນ
ຕອ້ງໝັນ້ໃຈວາ່ທາ່ນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນປ້ືມພຣະຄ �າພີຢາ່ງແຈມ່ແຈງ້;ຢາກໃຫ້ທາ່ນໃຊ້
ເວລາຈກັໜອ້ຍໜ່ຶງເພ່ືອຕອບຄ �າຖາມຢູ່ຂາ້ງລຸມ່ນີ້ເພາະຄ �າຖາມເຫລ່ົານີ້ຈະຊວ່ຍທາ່ນ
ໃນການຄ ົນ້ພບົວາ່ທາ່ນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ�່ ແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ດີແທ້ເທ່ົາໃດແລະ
ຖາ້ຫາກທາ່ນບ�່ ແນ່ໃຈໃນຄ �າຕອບທ່ີທາ່ນມີໃຫ້ທາ່ນກບັມາອາ່ນປ້ືມເຫລ້ັມນີ້ຄນືອກີຄ ັງ້
ໜ່ຶງຈນົກວາ່ທາ່ນຈະມີຄ �າຕອບທ່ີແຈມ່ແຈງ້ໃນໃຈຂອງທາ່ນ.

1. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊງົສາ້ງທກຸສິ່ ງທກຸຢ່າງພຽງແຕ່ເວ້ົາອອກມາເທ່ົານ ັນ້,ສິ່ ງນີ້ໄດ້ບອກ
ຫຍງັທາ່ນແນ່ກຽ່ວກບັພຣະຢາເວ?

2. ເປັນຫຍງັພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງສາມາດນີລະມດິສາ້ງໄດ້ແຕ່ໂລກທ່ີສມົບນູແບບ?

3. ປ້ືມພຣະຄ �າພີໄດ້ໃຊ້ຄ �າເວ້ົາຫນຶ່ງເປັນພິເສດໃນການບນັລະຍາຍເຖງິທາງເລອືກຂອງ
ລູຊີເຟີໃນການບ�່ ເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້,ຄ �ານ ັນ້ແມນ່ຫຍງັ?

4. ເປັນຫຍງັມນັຈຶ່ງເປັນສິ່ ງທ່ີບ�່ ຖກືຕອ້ງເມ ື່ອຄນົເຮົາເຮັດສິ່ ງຊ ົ່ວຮາ້ຍແຕ່ວາ່ບ�່ ໄດ້ຮບັ
ການລງົໂທດ?

5. ບາ້ນທ່ີພຣະຢາເວໄດ້ສາ້ງໄວ້ໃຫ້ຊາຕານແລະພວກທດູສະຫວນັທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍມີຊື່ ວາ່
ຢາ່ງໃດ?

6. ປ້ືມພຣະຄ �າພີໄດ້ໃຊ້ຄ �າເວ້ົາຫນຶ່ງຄ �າເພ່ືອອະທິບາຍກຽ່ວກບັທາງເລືອກຂອງອາດາມ
ກບັເອວາໃນການບ�່ ເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້,ຄ �ານ ັນ້ແມນ່ຫຍງັ?

7. ແມນ່ຫຍງັທ່ີເຂ້ົາມາໃນໂລກໄດ້ຍອ້ນຄວາມບາບ?

8. ຍອ້ນຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາອາດາມກບັເອວາຈຶ່ງບ�່ ໄດ້ເປັນຄນົສມົບນູແບບອກີ
ຕ�່ ໄປຍອ້ນແນວນ ັນ້,ເມ ື່ອພວກເຂົາຕາຍໄປແລວ້ພວກເຂົາຈຶ່ງຈະຕອ້ງໄປອາໄສຢູ່
ກບັຊາຕານໃນນະລກົບງຶໄຟໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ຮອ້ງຄວາມຕາຍແບບນີ້ວາ່ຢາ່ງໃດ?

9. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສນັຍາໄວ້ວາ່ຈະສ ົ່ງຊາຍພິເສດຄນົຫນຶ່ ງເຂ້ົາມາໃຫ້ຊວ່ຍຊີວດິຂອງ
ທກຸໆຄນົເພ່ືອໃຫ້ຫລດຸພ ົນ້ຈາກການທນົທກຸທ�ລະມານໃນຄວາມຕາຍຄ ັງ້ທີສອງໃນ
ປ້ືມພຣະຄ �າພີໄດ້ຮອ້ງຊາຍຄນົນີ້ວາ່ຢາ່ງໃດ?

10.ຍອ້ນຫຍງັພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງຕອ້ງເຮັດໃຫ້ຄນົເຮົາກາຍເປັນຄນົສມົບນູແບບເສຍກອ່ນແລວ້
ຈຶ່ງໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໄປດ �າລງົຊີວດິຢູ່ໃນສະຫວນັໄດ?້

11.ຖາ້ວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະເຮັດທ �າທາ່ຄືວາ່ຄວາມຜິດບາບຂອງອາດາມແລະເອວາບ�່ ເຄຍີ
ເກດີຂຶນ້ເລີຍຈະໄດ້ບ�່ ?

12.ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນດຸເຮົາເຫັນແລວ້ວາ່ພຣະອງົສາມາດລງົໂທດຄວາມຜິດ
ຄວາມບາບໄດ້ໂດຍທ່ີບ�່ ໄດ້ລງົໂທດຕວົຂອງພວກເຂົາ;ສະນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກ
ໃຫ້ພວກເຂົາເອົາສດັປະເພດໃດມາໃຫ້ພະອງົ?

13.ມນັຈະເກດີຫຍງັຂຶນ້ກບັຄວາມຜິດບາບຂອງມະນດຸເມ ື່ອເວລາມະນຸດວາງມືຂອງ
ເຂົາລງົເທິງຫວົຂອງໂຕແກະ?

14.ລກູແກະຕາຍເພ່ືອຜູ້ໃດ?

15.ໃນເມ ື່ອວາ່ລກູແກະບ�່ ໄດ້ເຮັດສິ່ ງໃດຜິດເລີຍເປັນຫຍງັມນັຈະຕອ້ງທນົທກຸທ�ລະ
ມານກບັການຖືກລງົໂທດ?

16.ຖາ້ຫາກຄນົເຮົາວາງໃຈໃນພຣະຢາເວເມ ື່ອພວກເຂົາຕາຍໄປພວກເຂົາກ�ຈະຂຶນ້ໄປ
ຢູ່ສະຫວນັ.ພຣະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດສິ່ ງໃດໃນການປ່ຽນແປງພວກເຂົາເພ່ືອທ່ີພວກເຂົາຈະ
ສາມາດເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນບາ້ນທ່ີແສນສນົບນູແບບຂອງພຣະອງົໄດ?້

17.ຖາ້ຫາກວາ່ໃນຊີວດິຂອງພວກເຮົາເຮັດແຕ່ສິ່ ງທ່ີດີໆ ຕະຫລອດມາພວກເຮົາຈະເປັນ
ຄນົດີພຽງພ�ຈນົສາມາດໄປຢູ່ເທິງສະຫວນັໄດ້ບ�່ ?

18.ແມນ່ໃຜທ່ີລງົມາຈາກສະຫວນັເພ່ືອມາເປັນພຣະຜູ້ຊວ່ຍ?

19.ໃນເມ ື່ອວາ່ພຣະເຢຊູເປັນຄນົທ່ີປາສະຈາກຄວາມຜິດບາບແລວ້ພຣະອງົມີຄວາມຈ �າ
ເປັນຕອ້ງຕາຍບ�່ ?

20.ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກດ ັງ່ນີ້ວາ່ພຣະເຢຊູກ�ເປັນເຫມອືນດ ັງ່ໂຕແກະເຫລ່ົານ ັນ້ທ່ີມະນດຸ
ໄດ້ນ �າເອົາໄປໄວ້ຢູ່ເທິງແທນ່ບູຊາຊື່ ເອີນ້ຂອງພຣະເຢຊູທ່ີພຣະຄ �າພີໄດ້ມອບໃຫ້ເພ່ິນ
ເພ່ືອໃຫ້ເປັນການເຕອືນໃຈພວກເຮົາໃຫ້ນກຶເຖງິແກະເຫລ່ົານ ັນ້ມີວາ່ຊື່ ວາ່ຢາ່ງໃດ?

21.ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກວາ່ໂຕແກະໄດ້ເຮັດຫນາ້ທ່ີຮບັເອົາຄວາມຜິດບາບແທນຄນົ
ເຮົາສະນ ັນ້ແລວ້ພຣະເຢຊູໄດ້ຮບັເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງຜູ້ໃດ?

22.ໂຕແກະຕາຍແທນມະນດຸແລວ້ພຣະເຢຊູຕາຍເພ່ືອຜູ້ໃດ?

23.ມະນດຸຈ �າເປັນຕອ້ງເຮັດສິ່ ງໃດເພ່ືອທ່ີວາ່ພຣະເຢຊູຈະສາມາດຮບັເອົາພວກເຂົາໄປ
ຢູ່ເທິງສະຫວນັໄດ?້

ສິ່ ງທ່ີພວກທ່ານໄດ້ອາ່ນຢູ່ໃນປ້ືມເຫລ້ັມນີ້ເປັນພຽງແຕ່ສວ່ນນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້ເມ ື່ອທຽບກບັ
ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທ່ີຖກືຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນປ້ືມພຣະຄ �າພີ.ໃນປ້ືມພຣະຄ �າພີເຕັມໄປ
ດວ້ຍເລ່ືອງເລ່ົາທ່ີບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖງິວາ່ຈະເຮັດຢາ່ງໃດພຣະເຈົ້າຈຶ່ ງຈະຍອມ
ຮບັເອົາພວກເຮົາ.

72 73



ທ່ານເຊື່ອໃນຈົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າຫລືບ�່?
ໃຫ້ເບິ່ ງຄ �າຕອບຢູ່ຫນາ້ທີ76

ຖາ້ຫາກວາ່ທ່ານໄດ້ຕອບຄ �າຖາມທງັຫມດົຖກືຕອ້ງແລວ້ມນັກ�ຫມາຍຄວາມວາ່ທາ່ນ
ໄດ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນແຜນການຂອງພຣະເຈົາ້ການມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນຈດົຫມາຍຂອງ
ພຣະເຈົາ້ເປັນເລ່ືອງທ່ີດີຫລາຍແຕ່ເຖງິຢາ່ງນ ັນ້ມນັກ�ຍງັບ�່ ພຽງພ�ທາ່ນຮູ້ບ�່ ວາ່ສິ່ ງດຽວທ່ີ
ຈະເຮັດໃຫ້ທາ່ນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈພຣະຄ �າພີນ ັນ້ກ�ຄືທາ່ນຈະຕອ້ງເຊື່ ອໃນພຣະຄ �າ.ທາ່ນ
ຈະຕອ້ງຕດັສນິໃຈວາ່ຈະເຊື່ ອຫລືບ�່ !

ຢາກໃຫ້ພວກທາ່ນລອງຕອບຄ �າຖາມເຫລ່ົານີ້ເພ່ືອທ່ີມນັຈະເປັນການຊວ່ຍໃຫ້ພວກທາ່ນ
ໄດ້ຮູ້ວາ່ພວກທາ່ນມີຄວາມເຊື່ ອໃນຈດົຫມາຍຂອງພຣະເຈົາ້ຫລືບ�່

1.ເມ ື່ອພຣະຢາເວເຂ້ົາມາໃນໂລກນີ້ພຣະອງົກ�ບ�່ ໄດ້ເປັນພຣະເຈົາ້ອກີຕ�່ ໄປແລວ້ແມນ່ບ�່ ?

2.ພຣະເຢຊູແມນ່ຜູ້ໃດ?ທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ດຽວກນັກບັພຣະຢາເວ?

3.ພຣະເຈົາ້ຊງົສມົບນູແບບແລວ້ເຈົາ້ເດເປັນຄນົສມົບນູແບບຫລືບ�່ ?ທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່
ທາ່ນເປັນຄນົດີພຽງພ�ທ່ີຈະເຂ້ົາໄປຢູ່ເທິງສະຫວນັໄດ້ຫລືທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່ທາ່ນເປັນ
ຄນົບາບ?

4.ທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່ພຣະເຈົາ້ຈະລງົໂທດຄວາມຜິດບາບ?

5.ແມນ່ໃຜທ່ີເປັນຄນົຮບັເອົາການລງົໂທດແທນຄວາມຜິດບາບຂອງພວກທາ່ນ?

6.ທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ໄຖ່ບາບຂອງພວກທາ່ນ?

7.ຫລງັຈາກທ່ີພຣະເຢຊູໄດ້ຕາຍແລວ້ພຣະອງົກ�ໄດ້ເປັນຄນືມາຈາກຄວາມຕາຍແລວ້
ດຽວນີ້ພຣະອງົກ�ຢູ່ເທິງສະຫວນັທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່ສິ່ ງນີ້ເປັນຄວາມຈງິ?

ທາ່ນໄດ້ຕອບຄ �າຖາມຖກືຫມດົບ�່ ?ທາ່ນເຊື່ ອບ�່ ວາ່ຄ �າຕອບຂອງທາ່ນເປັນເລ່ືອງຈງິ?ຖາ້
ທາ່ນເຊື່ ອດ ັງ່ນ ັນ້ໃນພຣະຄ �າພີກ�ໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຮບັເອົາຄວາມຜິດບາບແທນ
ທາ່ນແລວ້ພຣະອງົຊງົເປັນພຣະຜູ້ຊວ່ຍຂອງທາ່ນຈາກນີ້ໄປທາ່ນບ�່ ຕອ້ງຢາ້ນອກີແລວ້
ວາ່ທາ່ນຈະຕອ້ງຕາຍອກີຄ ັງ້ທີສອງຫລືໄປມີຊີວດິຫລງັຄວາມຕາຍຢູ່ໃນນະຣກົບງຶໄຟ.

ເມ ື່ອທາ່ນເຊື່ ອວາ່ພຣະຄ �າພີເປັນເລ່ືອງຈງິມນັກ�ຫມາຍຄວາມວາ່ທາ່ນເຊື່ ອວາງໃຈໃນ
ພຣະຢາເວແລະກ�ຍອ້ນວາ່ທາ່ນເຊື່ ອວາງໃຈໃນພຣະອງົພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງບອກວາ່ທາ່ນ
ເປັນຫມູ່ຂອງພຣະອງົພຣະອງົໃຫ້ສນັຍາວາ່ຈະບ�່ ປະຖິມ້ທາ່ນຈກັເທ່ືອພຣະອງົຈະຢູ່
ກບັທາ່ນສະເຫມີບ�່ ວາ່ທາ່ນຈະຢູ່ທ່ີໃດຫລືວາ່ເຮັດສິ່ ງໃດຢູ່ກ�ຕາມ.

ເມ ື່ອທາ່ນສິນ້ຊີວດິຢູ່ໃນໂລກນີ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກວາ່ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫ້ທາ່ນເປັນຄນົ
ສມົບນູແບບສມົຄວນເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນສະຫວນັທາ່ນຈະຢູ່ທ່ີນ ັນ້ກບັພຣະອງົຕະຫລອດໄປ
ເປັນນດິແມນ່ແລວ້ນີ້ແມນ່ຂາ່ວດີທ່ີສດຸ!ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີທາ່ນສາມາດຫມ ັນ້ໃຈໄດ້ຢາ່ງແນ່
ນອນເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ບອກໄວ້ແລວ້ແລະພຣະເຈົາ້ບ�່ ໄດ້ເວ້ົາຕວົະ.

ປ້ືມເຫລ້ັມນີ້ອາດຈະໃຫ້ຄ �າຕອບຫລາຍຢາ່ງໃຫ້ແກ່ພວກທາ່ນໃນປ້ືມພຣະຄ �າພີຈະເຕັມ
ໄປດວ້ຍຂ�້ມນູຕາ່ງໆໃນລກັສະນະດຽວກນັນີ້ແຫລະເຊິ່ ງວາ່ທາ່ນຈະໄດ້ຮບັຄ �າຕອບວາ່
ທາ່ນຄວນຈະດ �າເນນີຊີວດິຂອງທາ່ນໃນແຕ່ລະວນັຢາ່ງໃດແລະມນັຈະເປັນການດີຫລາຍ
ທ່ີທາ່ນຈະມີປ້ືມພຣະຄ �າພີແລະກ�ເລ່ີມຕ ົນ້ອາ່ນທ �າອດິໃນຫວົຂ�້ທ່ີຊື່ ວາ່“ຂາ່ວປະເສດີ
ຂອງໂຢຮນັ”.ຈາກນີ້ໄປຢາກໃຫ້ທາ່ນໃຊ້ເວລາຈກັຫນອ້ຍຫນຶ່ງໃນການອາ່ນປ້ືມພຣະຄ �າ
ພີແລະໃຫ້ອາ່ນເປັນປະຈ �າທກຸໆມ ື.້

ຍງັມີອີກສິ່ ງຫນຶ່ ງທ່ີສ �າຄນັກວາ່ນີ້ທ່ີຢາກຈະບອກພວກທາ່ນຮູ້ໄວ້ກ�ຄືເມ ື່ອເວລາມີຄນົ
ໃດຄນົຫນຶ່ ງໄດ້ເຮັດບາງສິ່ ງທ່ີພິເສດໃຫ້ແກ່ທາ່ນແລວ້ທາ່ນກ�ຕອ້ງຂອບໃຈຄນົນ ັນ້ໃນ
ພຣະຄ �າພີໄດ້ບອກໄວ້ວາ່ທາ່ນສາມາດລມົກບັພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫມອືນກບັວາ່ທາ່ນກ �າລງັ
ລມົກບັຫມູ່ຄູ່ຂອງທາ່ນນ ັນ້ແຫລະເຊິ່ ງໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ເອີນ້ການລມົກບັພຣະເຈົາ້ວາ່
ການອະທິຖານ.

ແລະຕ�່ ໄປນີ້ກ�ຄືຄ �າບາງຄ �າທ່ີໃຊ້ໃນການເວ້ົາວາ່“ຂອບໃຈ”ພຣະເຢຊູສ �າລບັສິ່ ງທ່ີພຣະ
ອງົໄດ້ເຮັດເພ່ືອທາ່ນ.ທາ່ນສາມາດອະທິຖານແລະກາ່ວຂອບໃຈພຣະອງົໃນແບບທ່ີທາ່ນ
ລຶ້ງເວ້ົານ ັນ້ແຫລະທາ່ນຈື່ໄດ້ບ�່ ວາ່ພຣະເຈົາ້ຢູ່ທກຸທ່ີທກຸບອ່ນແລະພຣະອງົກ�ຟງັເຮົາຢູ.່

ຂາ້ແດ່ພຣະເຢຊູຂາ້ນອ້ຍຮູ້ວາ່ພຣະອງົເປັນພຣະເຈົາ້ແລະກ�ໄດ້ຊງົສາ້ງທກຸໆສິ່ ງ
ພຣະອງົຊງົສມົບນູແບບສວ່ນຂາ້ນອ້ຍເປັນຄນົບາບພຣະອງົເປັນພຽງຜູ້ດຽວເທ່ົາ
ນ ັນ້ທ່ີສາມາດຊວ່ຍຂາ້ນອ້ຍໃຫ້ພ ົນ້ໄດ້ຂາ້ນອ້ຍເຊື່ ອວາ່ພຣະອງົຕາຍເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນເພ່ືອຂາ້ນອ້ຍແລະກ�ຮບັເອົາການລງົໂທດແທນຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍເຊື່ ອວາງໃຈ
ວາ່ພຣະອງົເປັນພຣະຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍຂອບຄນຸພຣະອງົທ່ີພຣະອງົຊງົຮກັ
ຂາ້ນອ້ຍຫລາຍຂາ້ນອ້ຍຮູ້ວາ່ພຣະອງົຈະຮກັສາພຣະສນັຍາຂອງພຣະອງົໃນການທ່ີ
ຈະຮບັເອົາຂາ້ນອ້ຍໄປຢູ່ເທິງສະຫວນັຮວ່ມກບັພຣະອງົ.

ແມນ່ແລວ້ພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ຊວ່ຍທ່ີແສນປະເສດີ.
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ຄ �າຕອບ
1.ພຣະອງົຊງົມີລິດອ �ານາດຍິ່ ງໃຫຍ.່(ຫນາ້6ຫາ10)
2.ພຣະອງົຊງົສມົບນູແບບ.(ຫນາ້12)
3. ຄວາມບາບ.(ຫນາ້17)
4. ມນັບ�່ ເປັນການຍດຸຕິທ �າ(ຫລືບ�່ ຖກືຕອ້ງ).ຄວາມຜິດທງັຫມດົຈ �າຕອ້ງຖືກລງົໂທດ.(ຫນາ້17)
5. ນະລກົບງຶໄຟ.(ຫນາ້19)
6. ຄວາມບາບ(ຫນາ້26)
7. ຄວາມຕາຍ.(ຫນາ້28)
8. ການຕາຍຄ ັງ້ທີສອງ.(ຫນາ້31)
9.ພຣະຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້.(ຫນາ້31)
10.ມີພຽງແຕ່ຄນົທ່ີສມົບນູແບບເທ່ົານ ັນ້ທ່ີຈະສາມາດຢູ່ກບັພຣະເຈົາ້ອງົສມົບນູແບບໄດ.້(ຫນາ້38)
11.ບ�່ ໄດ.້(ຫນາ້38)
12.ລກູແກະ.(ຫນາ້40)
13.ລກູແກະໄດ້ຮບັເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງມະນດຸໄວ.້(ຫນາ້40)
14.ເພ່ືອມະນດຸ.(ຫນາ້43)
15.ຍອ້ນມນັຮບັເອົາຄວາມຜິດບາບແທນມະນດຸ.(ຫນາ້43)
16.ພຣະອງົໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຄນົສມົບນູແບບ.(ຫນາ້43)
17.ບ�່ ໄດ.້(ຫນາ້46)
18.ພຣະເຈົາ້,ພຣະຢາເວ,ພຣະເຢຊູ(ທງັຫມດົເປັນອງົດຽວກນັ).(ຫນາ້49)
19.ບ�່ (ຫນາ້58)
20.ພຣະຄ �າພີໄດ້ຮອ້ງພຣະເຢຊູວາ່“ລກູແກະຂອງພຣະເຈົາ້”.(ຫນາ້60)
21.ຄວາມບາບຂອງເຮົາ.(ຫນາ້62)
22.ເພ່ືອພວກເຮົາ.(ຫນາ້63)
23.ວາງໃຈໃນພຣະອງົຫລືເຊື່ ອໃນພຣະອງົ.(ຫນາ້69)

ຄ �າຕອບ
1.ບ�່ ,ພຣະອງົບ�່ ເຄຍີບ�່ ເປັນພຣະເຈົາ້.
2. ພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົາ້.ຖກືແລວ້,ພຣະເຢຊູແມນ່ພຣະຢາເວ.
3. ຂອ້ຍເປັນຄນົບາບ.
4. ແມນ່ແລວ້.
5.ພຣະເຈົາ້,ພຣະເຢຊູ.
6. ແມນ່ແລວ້.
7. ແມນ່ຂອ້ຍເຊື່ ອວາ່ມນັເປັນຄວາມຈງິ.

ຂ�້ພຣະຄ �າພີ
ຂ�້ຄວາມຕາ່ງໆຂາ້ງລຸມ່ນີ້ແມນ່ເອົາມາຈາກປ້ືມພຣະຄ �າພີບອ່ນບອກຕ �າຫນງ່ຂອງຂ�້ຄວາມເຫລ່ົາ
ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວາ່ຢູ່ຈດຸໃດໃນປ້ືມພຣະຄ �າພີແມນ່ໄດ້ຖກືຂຽນໄວ້ຢູ່ທາງຫນາ້ຂອງຂ�້ຄວາມ.

ຫນາ້4ແລະ5
ເອຊາຢາ45:5ເຮົາຄືອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ບ�່ ມີພຣະເຈົາ້ອງົອື່ ນໃດເດ.ີ
ເຢເຣມີຢາ10:6ຂາ້ແດ່ອງົພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າບ�່ ມີພຣະເຈົ້າອງົໃດແລວ້ຄືພຣະອງົ
ພຣະອງົຊງົຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະພຣະນາມຂອງ
ພຣະອງົກ�ຊງົມີຣດິຫລາຍ.
ເອຊາຢາ40:26,28ຈ ົງ່ເງຍີຫນາ້ຂຶນ້ສູ່
ທອ້ງຟ້າເບິ່ ງດ!ຸຜູ້ໃດສາ້ງຫມູ່ດວງດາວທ່ີ
ທາ່ນເຫັນຢູ່ນ ັນ້?ຜູ້ທ່ີນ �າດວງດາວມາໄວ້
ດ ັງ່ກອງທບັທະຫານຮູ້ຈກັຈ �ານວນແລະ
ເອີນ້ຊື່ ດາວແຕ່ລະດວງໄດ້ຣດິອ �ານາດຂອງ
ພຣະອງົຍິ່ ງໃຫຍ່ເຫລືອຫລາຍຈນົບ�່ ມີດາວ
ດວງໃດຂາດຫາຍໄປຈກັດວງ,ພວກເຈົ້າ່
ຕ ັງ້ບ�່ ຮູ້ພວກເຈົາ້ບ�່ ໄດ້ຍນິບ�?ອງົພຣະຜູ້
ເປັນເຈົາ້ຄືພຣະເຈົາ້ເປັນຢູ່ສບືໄປເປັນນດິ
ພຣະອງົເປັນຜູ້ສາ້ງສບັພະທກຸສິ່ ງຢູ່ໃນໂລກ
ເຮົາພຣະອງົບ�່ ເຄຍີກາ່ວວາ່ພຣະອງົອອ່ນ
ແຮງຈກັເທ່ືອຫລືພຣະອງົອິດເມ ື່ອຍແຕ່
ປະການໃດເລີຍບ�່ ມີຜູ້ໃດເຂ້ົາໃຈຄວາມ
ຄດິຂອງພຣະອງົໄດ.້
ເພງສນັລະເສນີ145:3ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ຜູ້ຍິ່ ງໃຫຍ່ແລະເປັນທ່ີຍອ້ງຍ�ສນັລະເສນີ
ຢາ່ງສງູສ ົ່ງຄວາມຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງົ
ນ ັນ້ເຫນອືກວາ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈໄດ.້
ໂຢຮນັ4:24ພຣະເຈົາ້ຊງົເປັນອງົພຣະ
ວນິຍານ…
ເຮັບເຣີ1:14ຝງູເທວະດາທງັປວງນ ັນ້
ແມນ່ວນິຍານຮບັໃຊ້ທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົໃຊ້ມາ
ບວົລະບດັ.

ເພງສນັລະເສນີ103:20-21ຈ ົງ່ຍອ້ງຍ�
ສນັລະເສນີອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ເຖດີພວກ
ເທວະດາຜູ້ແຂງແຮງແລະມີຣດິອ �ານາດຍິ່ ງ
ໃຫຍ່ເອຍີຄືຜູ້ທ່ີເຊື່ ອຟງັຂ�້ຄ �າສ ັງ່ຂອງພຣະ
ອງົຜູ້ທ່ີຍອມຟງັສິ່ ງທ່ີພຣະອງົຊງົກາ່ວຈ ົງ່
ຍອ້ງຍ�ສນັລະເສນີອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ເຖດີ
ກອງທບັທງັຫລາຍຂອງພຣະອງົຜູ້ມີຣິດ
ເອຍີຄືຜູ້ຮບັໃຊ້ທ່ີປະຕິບດັຕາມພຣະປະ
ສງົຂອງພຣະອງົນ ັນ້.

ຫນາ້ທີ6ແລະ7
ເຮັບເຣີ11:3ແມນ່ໂດຍຄວາມເຊື່ ອແບບ
ນີ້ພວກເຮົາຈິ່ງເຂ້ົາໃຈວາ່ໂລກຈກັກະວານ
ນີ້ໄດ້ຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍພຣະທ �າຂອງພຣະ
ເຈົາ້ດ ັງ່ນ ັນ້ສິ່ ງທ່ີຕາເຫັນຢູ່ກ�ເປັນມາຈາກ
ສິ່ ງທ່ີບ�່ ປາກດົໃຫ້ເຫັນ.
ປະຖມົມະການ1:3ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ ັງ່
ວາ່,“ໃຫ້ເກດີມີແສງແຈງ້ສອ່ງຂຶນ້ແລະ
ກ�ເປັນດ ັງ່ນ ັນ້.
ເຢເຣມີຢາ32:17ຂາ້ແດ່ພຣະເຈົາ້ຢາ
ເວອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ພຣະອງົໄດ້ສາ້ງ
ຟ້າສະຫວນັແລະແຜນ່ດນິໂລກໂດຍຣດິ
ອ �ານາດອນັຍິ່ ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອງົບ�່ ມີສິ່ ງ
ໃດຍາກສ �າລບັພຣະອງົ.
ປະຖມົມະການ1:16ສະນ ັນ້ພຣະເຈົາ້
ຈຶ່ງສາ້ງດວງແຈງ້ໃຫຍ່ສອງດວງຄືດວງ
ຕາເວັນເພ່ືອຄອບຄອງກາງເວັນແລະດວງ
ຈນັເພ່ືອຄອບຄອງກາງຄນືພຣະອງົຍງັໄດ້
ສາ້ງດວງດາວອື່ ນໆອກີ.
ເຢເຣມີຢາ23:24ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຊງົ
ກາ່ວວາ່“ບ�່ ມີຜູ້ໃດຫລບົລ້ີຈາກສາຍຕາ
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ຂອງເຮົາໄປໄດ້ພວກເຈົາ້ບ�່ ຮູ້ຫລືວາ່ເຮົາຢູ່
ທກຸໆບອ່ນທງັໃນຟ້າສະຫວນັແລະທ່ີ່ແຜນ່
ດນິໂລກ?”ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ກາ່ວວາ່“ເຮົາບ�່ 
ໄດ້ຢູ່ຟ້າສະຫວນັແລະໂລກນີ້ບ�?”

ຫນາ້ທີ8ແລະ9
ປະຖມົມະການ1:1ເມ ື່ອພຣະເຈົາ້ຕ ັງ້ຕ ົນ້
ນີຣະມດິສາ້ງຈກັກະວານນ ັນ້.
ອບົພະຍບົ20:11ໃນຫກົວນັອງົພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົາ້ໄດ້ນີຣະມດິສາ້ງແຜນ່ດນິໂລກ,ທອ້ງ
ຟ້າ,ທະເລທງັຫລາຍແລະສບັພະສິ່ ງຢູ່ໃນ
ນ ັນ້,ແຕ່ໃນວນັທີເຈດັເຮົາໄດ້ພກັຜອ່ນສະ
ນ ັນ້ແຫລະອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຈຶ່ງອວຍພອນ
ວນັຊະບາໂຕແລະຕ ັງ້ໄວ້ເປັນວນັສກັສດິ.
ປະຖມົມະການ1:21ສະນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ຈຶ່ງ
ໄດ້ນີຣະມດິສາ້ງສດັທະເລຂະຫນາດໃຫຍ່
ພອ້ມກບັສດັນ �າ້ທກຸຊະນດິລວມທງັນກົທກຸ
ຊະນດິແລະສິ່ ງທ່ີມີຊີວດິທກຸແນວໃນທອ້ງ
ຟ້າອາກາດພຣະເຈົາ້ຊມົສິ່ ງທ່ີໄດ້ນີຣະມດິ
ສາ້ງຂຶນ້ມາແລວ້ກ�ເຫັນວາ່ດ.ີ
ປະຖມົມະການ1:25ສະນ ັນ້ພຣະເຈົາ້
ຈຶ່ ງນີຣະມດິສາ້ງສດັທງັຫມດົພຣະອງົຊມົ
ສິ່ ງທ່ີໄດ້ນີຣະມດິສາ້ງຂຶນ້ມາແລວ້ກ�ເຫັນວາ່ດີ
ປະຖມົມະການ2:7ແລວ້ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ພຣະເຈົາ້ກ�ເອົາຂີ້ດນິແຕ່ພ້ຶນດນິມາປັນ້ເປັນ
ຊາຍແລະເປ່ົາລມົຫາຍໃຈໃສ່ຮູດງັຂອງຊາຍ
ທ່ີຖກືປັນ້ຂຶນ້ມານ ັນ້ໃຫ້ມີຊີິວດິແລະຊາຍທ່ີ່
ຖກືປັນ້ນ ັນ້ກ�ໄດ້ເລ່ີມມີຊີວດິ.

ຫນາ້10ແລະ11
ເອຊາຢາ44:24ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ພຣະ
ຜູ້ຊວ່ຍຂອງເຈົາ້ແມນ່ເຮົາທ່ີເປັນຜູ້ນີຣະມດິ
ສາ້ງເຈົາ້ເຮົາຄືອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ທ່ີສາ້ງສບັ
ພະທກຸສິ່ ງທງັຫລາຍແມນ່ເຮົາແຕ່ຜູ້ດຽວທ່ີ
ໄດ້ກາງຟ້າສະຫວນັອອກເມ ື່ອເຮົາໄດ້ນີຣະ
ມດິສາ້ງແຜນ່ດນິໂລກຂຶນ້ມາບ�່ ມີຜູ້ໃດເລີຍ
ທ່ີໄດ້ຊວ່ຍເຫລືອເຮົາຈກັດີ.້
ເພງສນັລະເສນີ24:1ແຜນ່ດນິໂລກແລະ

ທກຸສິ່ ງຢູ່ໃນນ ັນ້ກ�ເປັນຂອງພຣະອງົແຜນ່
ດນິໂລກແລະທກຸຄນົທ່ີອາໄສຢູ່ກ�ເປັນຂອງ
ພຣະອງົດວ້ຍ.
1ຕີໂມທຽວ6:17ພຣະເຈົາ້ອງົຊງົໂຜດໃຫ້
ສບັພະທກຸສິ່ ງຢາ່ງບ�ຣິບນູແກ່ເຮົາທງັຫລາຍ
ເພ່ືອຈະໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ດວ້ຍຄວາມປິຕິຍນິດ.ີ

ຫນາ້ທີ12ແລະ13
ປະຖມົມະການ1:31ພຣະເຈົາ້ຊງົທອດພະ
ເນດສບັພະທກຸສິ່ ງທ່ີຊງົນິລະມດິສາ້ງກ�ຊງົ
ພ�ພຣະໄທຫລາຍ.
ພຣະບນັຍດັສອງ32:4ພຣະອງົຊງົເປັນທ່ີ
ເພ່ິງອນັເຂັມ້ແຂງຂອງເຈົາ້ຕະຫລອດມາສມົ
ບນູແລະທຽ່ງທ �າໃນວິຖີທາງຂອງພຣະອງົ,
ພຣະເຈົາ້ຂອງພວກເຈົາ້ສດັຊື່ ແລະທຽ່ງທ �າ
ພຣະອງົໄດ້ກະທ �າແຕ່ສິ່ ງທ່ີດີແລະຖກືຕອ້ງ.
ເພງສນັລະເສນີ89:14ຄວາມທຽ່ງທ �າແລະ
ຄວາມຍດຸຕິທ �າເປັນຮາກຖານແຫງ່ບນັລງັ
ຂອງພຣະອງົຄວາມເມດຕາແລະຄວາມ
ຈງິຍາ່ງນ �າຫນາ້ຂອງພະອງົ.

ຫນາ້14ແລະ15
ພຣະນິມດິ21:27ສິ່ ງຫນຶ່ ງສິ່ ງໃດທ່ີຖກືຊ ົ່ວ
ມວົໝອງຫລືຜູ້ໃດທ່ີເຮັດການໜາ້ກຽດຫນາ້
ຊງັຫລືເວ້ົາຕວົະຈະເຂ້ົາໄປໃນນະຄອນນ ັນ້
ບ�່ ໄດ້ເປັນເດັດຂາດມີແຕ່ຄນົທງັຫລາຍທ່ີມີຊື່ 
ຈດົໄວ້ໃນທະບຽນຂອງພຣະເມສານອ້ຍເທ່ົາ
ນ ັນ້ຈິ່ງຈະເຂ້ົາໄປໄດ.້
ພຣະນິມດິ:21:3ເບິ່ ງແມ,ທ່ີສະຖດິຂອງ
ພຣະເຈົາ້ກ�ຢູ່ກບັມະນດຸແລວ້ພຣະອງົຈະຊງົ
ສະຖດິຢູ່ກບັເຂົາ.
ພຣະນິມດິ21:10-12,25ຂາ້ພຣະເຈົາ້ໄດ້
ເຫັນນະຄອນສກັສິດຄືກງຸເຢຣູຊາເລັມຊຶ່ ງ
ກ �າລງັລງົມາຈາກສະຫວນັແລະຈາກພຣະ
ເຈົາ້.ນະຄອນນ ັນ້ປະກອບດວ້ຍສະຫງາ່ຣາ
ສີຂອງພຣະເຈົ້າມີແສງຮຸງ່ເຮອືງເຫມອືນ
ເພັດເຫມອືນກບັແກວ້ມະນີໂຊກອນັເສາະ
ໃສ.ປະຕູທງັຫລາຍໃນນະຄອນນ ັນ້ຈະ

ເປີດຢູ່ຕະຫລອດວນັຈະບ�່ ຖກືປິດຈກັເທ່ືອ
ເພາະວາ່ໃນທ່ີນ ັນ້ບ�່ ມີກາງຄນື.
ພຣະນິມດິ:21:21ຖະຫນນົໃນນະຄອນ
ນ ັນ້ເປັນຄ �າບ�ຣິສດຸສອ່ງໄສເຫມອືນແກວ້.
ພຣະນິມດິ22:1ແລວ້ເທວະດາຕນົນ ັນ້ກ�
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນແມ່ນ �າ້ແຫງ່ຊີວດິທ່ີ
ໄສເຫມອືນແກວ້.
ພຣະນິມດິ:22:5ກາງຄນືຈະບ�່ ມີອກີຕ�່ ໄປ
ແລະພວກເຂົາຈະບ�່ ຕອ້ງກາງແສງໂຄມໄຟ
ຫລືແສງຕາເວັນ,ເພາະວາ່ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ຈະເປັນແສງສະຫວາ່ງຂອງພວກເຂົາແລະ
ພວກເຂົາຈະປກົຄອງຢູ່ຕະຫລອດນິຣນັດອນ.
ພຣະນິມດິ:21:4ພຣະເຈົາ້ຈະຊງົເຊັດນ �າ້
ຕາທກຸຢດົຈາກຕາຂອງພວກເຂົາຄວາມ
ຕາຍຈະບ�່ ມີອກີຕ�່ ໄປຄວາມໂສກເສ້ົາ,ການ
ຮອ້ງໄຫ້ແລະຄວາມເຈບັປວດຈະບ�່ ມີອກີຕ�່ 
ໄປເພາະວາ່ສິ່ ງທ່ີມີຢູ່ໃນຄາວກອ່ນນ ັນ້ກ�
ໄດ້ຜາ່ນພ ົນ້ໄປແລວ້.
ພຣະນິມດິ:21:5ພຣະອງົຜູ້ຊງົປະທບັເທິງ
ພຣະຣາຊບນັລງັໄດ້ຊງົກາ່ວວາ່,“ເບິ່ ງແມ!
ເຮົາໄດ້ສາ້ງທກຸສິ່ ງທງັປວງຂືນ້ໃໝ”່.

ຫນາ້ທີ16ແລະ17
1ໂຢຮນັ3:4ທກຸຄນົທ່ີເຮັດບາບກ�ມີຄວາມ
ຜິດໃນຖານທ່ີຝາ່ຝືນກດົບນັຍດັເພາະການ
ບາບແມນ່ການຝາ່ຝືນກດົບນັຍດັ.
ເອຊາຢາ14:12-14ດວງດາວສອ່ງແສງ
ໃນຕອນເຊ້ົາເອີຍເຈົ້າໄດ້ຕກົລງົຈາກສະ
ຫວນັແລວ້ນ�ໃນອະດດີນ ັນ້ເຈົ້າໄດ້ຕີຊະ
ນະຫລາຍໆຊນົຊາດແຕ່ບດັນີ້ເຈົາ້ພດັຖກື
ໂຍນລງົຂີ້ດນິ.ເຈົ້າໄດ້ຕ ັງ້ໃຈປີນຂຶນ້ສູ່ສະ
ຫວນັແລະຕງັບນັລງັຂອງເຈົາ້ໄວ້ໃນທ່ີສງູ
ສດຸເໜືອດວງດາວຕາ່ງໆ.ເຈົ້າຄິດວາ່ເຈົ້າ
ຕອ້ງນ ັງ່ດ ັງ່ກະສດັເທິງພູທາງທິດເໜືອບອ່ນ
ທ່ີພະທງັຫລາຍຊຸມນມຸກນັຢູ່ນ ັນ້.ເຈົາ້ໄດ້ກາ່ວ
ວາ່ເຈົາ້ຕອ້ງປີນຂຶນ້ສູ່ຈອມເມກແລະເປັນດ ັງ່
ອງັຊງົຣດິອ �ານາດຍິ່ ງໃຫຍ.່

ສຸພາສດິ6:16-17ມີຢູ່ເຈດັຢາ່ງທ່ີອງົພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົາ້ກຽດຊງັແລະຜອ່ນຜນັໃຫ້ບ�່ ໄດ:້
ຕາທ່ີຈອງຫອງລິ້ນທ່ີເວ້ົາຕວົະມືທ່ີຂາ້ຄນົ
ບ�່ ມີຄວາມຜິດ
ປນັຍາຈານ12:14ພຣະເຈົາ້ຈະຕດັສນິທກຸ
ສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາເຮັດບ�່ ວາ່ດີຫລືຊ ົ່ວແມນ່ແຕ່
ສງິທ່ີພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນທ່ີລບັລ້ີດວ້ຍ.

ຫນາ້ທີ18ແລະ19
ເອເຊກຽນ28:16-17ສະນ ັນ້ເຮົາຈຶ່ງບງັຄບັ
ເຈົາ້ໃຫ້ໜີໄປໄປຈາກພູເຂົາສກັສດິຂອງເຮົາ
ປດົເຈົາ້ລງົສູ່ຖນັແຖວທ �າມະດາຂອງມະນດຸ
ທ່ີຕາຍເປັນແລະຂບັໄລ່ເຈົາ້ໃຫ້ໜີຈາກເພັດ
ພອຍຕາ່ງໆອນັເຫລືອງເຫລ້ືອມແວວວາວນ ັນ້.
ເຈົາ້ອວດອ ົ່ງທະນງົຕວົເພາະຮບູຮາ່ງອນັສະ
ຫງາ່ງາມຂອງເຈົ້າແລະຊື່ ສຽງຂອງເຈົາ້ກ�
ໄດ້ພາໃຫ້ເຈົາ້ປະພຶດຕນົດ ັງ່ຄນົໂງ່ຈາ້ຍອ້ນ
ເລື່ ອງນີ້ເຮົາຈຶ່ງໂຍນເຈົາ້ລງົໄປສູ່ພ້ືນດນິ.
ພຣະນິມດິ20:10ສວ່ນມານຮາ້ຍທ່ີຫລອກ
ລວງຄນົເຫລ່ົານ ັນ້ກ�ໄດ້ຖກືຖິມ້ລງົໃນບງຶ
ໄຟປນົກບັມາດບອ່ນທ່ີສດັຮາ້ຍແລະຜູ້ປະ
ກາດພຣະທ �າປອມໄດ້ຖກືຖິມ້ລງົໄປແລວ້ນ ັນ້
ແລະພວກມນັຈະຕອ້ງຖກືທນົທກຸທ�ລະມານ
ທງັກາງເວັນແລະກາງຄນືຢູ່ຕະຫລອດໄປ
ເປັນນດິ.
ມດັທາຍ25:41ຫຍບັອອກໄປໃຫ້ຫາ່ງ
ຈາກເຮົາພວກສູຜູ້ທ່ີຖກືສາບແຊງ່ເອຍີລງົ
ໄປໃນບຶງໄຟທ່ີໄໝ້ຢູ່ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ
ຊຶ່ ງໄດ້ຖກືຈດັຕຽມໄວ້ສ �າລບັມານຮາ້ຍແລະ
ບ�ລິວານຂອງມນັ.

ຫນາ້ທີ20ແລະ21
ປະຖມົມະການ1:27ດ ັງ່ນ ັນ້ພຣະເຈົາ້ຈິ່ງ
ສາ້ງມະນດຸໃຫ້ຄືພຣະອງົ.ພຣະອງົສາ້ງເຂົາ
ໃຫ້ເປັນຊາຍແລະຍງິ.
ປະຖມົມະການ2:15ແລວ້ອງົພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົາ້ກ�ເອົາຊາຍຜູ້ທ່ີພຣະອງົໄດ້ສາ້ງມານ ັນ້
ໄປເຝ້ົາຮກັສາແລະເບິ່ ງແຍງສວນເອເດນ.
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ຫນາ້ທີ22ແລະ23
ປະຖມົມະການ2:9ໃນສວນແຫງ່ນີ້ອງົພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົາ້ຊງົບນັດານໃຫ້ມີຕ ົນ້ໄມ້ທກຸຊະນດິ
ໃບຂຽວງາມດີແລະໝາກໄມ້ກ�ເປັນໜາ້ຢາກ
ກນິ.ໃນກາງສວນນ ັນ້ພຣະອງົບນັດານໃຫ້ມີ
ຕ ົນ້ໄມ້ທ່ີໃຫ້ຊີວດິ,ໃຫ້ຮູ້ຈກັດີແລະຮູ້ຈກັຊ ົ່ວ.
ປະຖມົມະການ2:16-17ແລວ້ອງົພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສ ັ່ງລາວວາ່,“ໝາກໄມ້ທກຸຕ ົນ້ໃນ
ສວນນີ້ເຈົ້າກນິໄດ້ເວັ້ນ້ໄວ້ແຕ່ຕ ົນ້ທ່ີໃຫ້ຮູ້
ຈກັຄວາມດີແລະຮູ້ຈກັຄວາມຊ ົ່ວເຈົ້າຢາ່
ກນິໝາກໄມ້ໃນຕ ົນ້ນ ັນ້;ຖາ້ເຈົາ້ຂນືກນິເມ ື່ອ
ໃດເຈົາ້ຈະຕາຍເມ ື່ອນ ັນ້.

ຫນາ້ທີ24ແລະ25
ປະຖມົມະການ3:1,4-5ງູ(ຊາຕານ)ເປັນ
ສດັທ່ີມີເລ້ຫລຽ່ມກວາ່ສດັທງັປວງທ່ີອງົພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົາ້ໄດ້ສາ້ງຂຶນ້ມາມນັຖາມຜູ້ຍິງວາ່,
“ແມນ່ແທ້ບ�ທ່ີພຣະເຈົາ້ຫາ້ມເຈົ້າບ�່ ໃຫ້ກນິ
ໝາກໄມ້ໃດໆໃນສວນນີ?້”…ແຕ່ງູໄດ້ກາ່ວ
ຕ�່ ຜູ້ຍິງວາ່,“ບ�່ ເປັນຄວາມຈງິດອກເຈົາ້ຈະບ�່ 
ຕາຍ.ພຣະເຈົາ້ກາ່ວເຊ່ັນນ ັນ້ເພາະພຣະອງົ
ຮູ້ວາ່ຖາ້ເຈົາ້ກນິໝາກໄມ້ນ ັນ້ເມ ື່ອໃດເຈົາ້ກ�
ຈະເປັນເໝືອນພຣະເຈົາ້ເມ ື່ອນ ັນ້,ເມ ື່ອນ ັນ້
ເຈົາ້ກ�ຈະຮູ້ຈກັຄວາມດີແລະຮູ້ຈກັຄວາມຊ ົ່ວ”.

ຫນາ້ທີ26ແລະ27
ປະຖມົມະການ3:6ຜູ້ຍງິເຫັນວາ່ຕ ົນ້ໄມ້
ນ ັນ້ຊາ່ງງາມແທ້ແລະໝາກໄມ້ກ�ເປັນຕາ
ຢາກກນິອີຫລີທງັຄິດວາ່ຖາ້ຕນົສະຫລາດ
ຂຶນ້ອກີກ�ຄງົດີຫລາຍ.ດ ັງ່ນ ັນ້ນາງຈຶ່ງປິດ
ເອົາໝາກໄມ້ມາກນິແລວ້ກ�ຍື່ ນໃຫ້ຜວົຂອງ
ຕນົກນິນ �າລາວກ�ໄດ້ກນິ.

ຫນາ້ທີ28ແລະ29
ປະຖມົມະການ3:19ເຈົາ້ຈະເຮັດວຽກໜກັ
ຈນົເຫ່ືອໄຫລໄຄຍອ້ຍອອກມາ;ເພ່ືອຈະເຮັດ
ໃຫ້ດິນເກີດຜນົພຽງພ�ລ້ຽງຊີວດິເຈົາ້.ຈນົ
ກວາ່ເຈົາ້ຄນືໄປສູ່ດນິທ່ີເຈົາ້ຖກືສາ້ງຂຶນ້ມາ;

ເຈົ້າຖກືສາ້ງມາແຕ່ດນິເຈົ້າຈະກບັຄນືໄປ
ເປັນດນິອກີ”
ໂຣມ8:22ເພາະພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ວາ່ທກຸສິ່ ງ
ທ່ີພຣະອງົໄດ້ນີຣະມດິສາ້ງນ ັນ້ກ�ໂອຍ່ຄາງ
ດວ້ຍຄວາມເຈບັປວດຈນົເທ່ົາທຸກວນັນີ.້
ໂຣມ5:12ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ຄວາມບາບໄດ້
ເຂ້ົາມາໃນໂລກເພາະດວ້ຍມະນດຸຄນົດຽວ
ແລະຄວາມຕາຍກ�ໄດ້ເກດີມາຍອ້ນຄວາມ
ຜິດບາບນ ັນ້.ຢາ່ງນ ັນ້ແຫລະຄວາມຕາຍ
ຈຶ່ງໄດ້ລາມໄປເຖງິມະນດຸທກຸຄນົເພາະວາ່
ທກຸຄນົໄດ້ເຮັດບາບແລວ້.
ໂຣມ6:23ດວ້ຍວາ່,ຄາ່ຈາ້ງຂອງຄວາມ
ຜິດບາບກ�ຄືຄວາມຕາຍ.

ຫນາ້ທີ30ແລະ31
ເອຊາຢາ59:2ເພາະການບາບຂອງພວກ
ເຈົາ້ເອງພຣະອງົຈຶ່ງບ�່ ໄດ້ຍນິພວກເຈົາ້ຮອ້ງ
ຂ�ໃຫ້ຊວ່ຍເຫລືອເມ ື່ອພວກເຈົາ້ພະຍາຍາມ
ນະມດັສະການພຣະເຈົາ້ແມນ່ການບາບ
ຂອງພວກເຈົາ້ນ ັນ້ແຫລະທ່ີແຍກພວກເຈົາ້
ຈາກພຣະເຈົາ້.
ໂກໂລຊາຍ1:21ແລະເຈົາ້ທງັຫລາຍຊຶ່ ງ
ເມ ື່ອກອ່ນນ ັນ້ບ�່ ແມນ່ພນົລະເມອືງຂອງພຣະ
ເຈົາ້ແຕ່ເປັນສດັຕູທາງດາ້ນຈດິໃນດວ້ຍການ
ຊ ົ່ວຮາ້ຍຕາ່ງໆ.
ພຣະນິມດິ21:8ສວ່ນຄນົຂີ້ຢາ້ນ,ຄນົທ�ລະ
ຍດົ,ຄນົປະພຶດໃນສິ່ ງທ່ີໜາ້ກຽດໜາ້ຊງັ,ຜູ້
ຂາ້ຄນົ,ຄນົປະພຶດຜິດສນິທ �າທາງເພດ,ຄນົ
ໃຊ້ເວດມນົຄາຖາ,ຄນົຂາບໄຫວ້ຮບູເຄົາລບົ
ແລະຄນົຂີ້ຕວົະທກຸຄນົນ ັນ້ມ�ຣະດກົຂອງຄນົ
ເຫລ່ົານ ັນ້ແມນ່ບຶງໄຟທ່ີໄໝ້ຢູ່ປນົກບັມາດ
ຊຶ່ ງເປັນຄວາມຕາຍຄ ັງ້ທີສອງ.”

ຫນາ້ທີ32ແລະ33
ເອຊາຢາ54:8…ແຕ່ເຮົາຈະສ �າແດງຄວາມ
ຮກັຕ�່ ເຈົາ້ສບືໄປ”ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຜູ້ຊວ່ຍ
ໃຫ້ພ ົນ້ໄພກາ່ວດ ັງ່ນີ້ແຫລະ.
ເອຊາຢາ43:11ເຮົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ ັນ້ທ່ີເປັນ

ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ເຮົາແຕ່ຜູ້ດຽວຊວ່ຍຊູ
ພວກເຈົາ້ໃຫ້ພ ົນ້ໄດ.້

ຫນາ້ທີ34ແລະ35
ເຮັບເຣີ11:1ອນັໜ່ຶງຄວາມເຊື່ ອຄືຄວາມ
ແນ່ນອນໃຈເຖງິສິ່ ງທ່ີເຮົາຫວງັໄວ້ເປັນຄວາມ
ຕາຍໃຈເຖງິສິ່ ງທ່ີຍງັບ�່ ເຫັນກບັຕາ.
ເຮັບເຣີ11:6ແຕ່ຖາ້ບ�່ ມີຄວາມເຊື່ ອແລວ້
ຈະເປັນທ່ີພ�ພຣະໄທພຣະເຈົາ້ບ�່ ໄດ.້

ຫນາ້ທີ36ແລະ37
ເພງສນັລະເສນີ27:1ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ຊງົເປັນຄວາມສະຫວາ່ງແລະເປັນຜູ້ຊວ່ຍ
ໃຫ້ພ ົນ້ຂອງຂາ້ນອ້ຍຂາ້ນອ້ຍຈະບ�່ ຢາ້ນກວົ
ຜູ້ໃດທງັນ ັນ້ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຊງົຄຸມ້ຄອງ
ຂາ້ນອ້ຍຈາກອນັຕະລາຍທກຸຢາ່ງແລະຂາ້
ນອ້ຍກ�ຈະບ�່ ຢາ້ນກວົແຕ່ປະການໃດທງັສິນ້.
ເພງສນັລະເສນີ118:8ການວາງໃຈໃນອງົ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ເປັນການດີດີກວາ່ທ່ີຈະເພ່ິງ
ພາອາໄສມະນດຸ.
ເພງສນັລະເສນີ115:11ທກຸໆຄນົທ່ີຢ�າເກງ
ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຈ ົງ່ໄວ້ວາງໃຈໃນອງົພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົາ້ເຖດີ.

ຫນາ້ທີ38ແລະ39
ໂຣມ3:23ຍອ້ນວາ່ມະນດຸທກຸຄນົເປັນຄນົ
ບາບແລະຖກືຕດັຂາດຈາກພຣະຣດັສະໝີ
ຂອງພຣະເຈົາ້.
2ຊາມູເອນ14:14ເຮົາທກຸຄນົຈະຕອ້ງ
ຕາຍ.ພວກເຮົາປຽບດ ັງ່ນ �າ້ທ່ີຖກືສາດໃສ່ໜາ້
ດນິຊຶ່ ງເອົາມາຮວມເຂ້ົາກນັບ�່ ໄດ້ອກີແມນ່ແຕ່
ພຣະເຈົາ້ກ�ບ�່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄນົຕາຍຄນືມີຊີວດິ
ແຕ່ຢາ່ງນອ້ຍກະສດັກ�ຫາວິທີທາງນ �າຄນົທ່ີ
ຖກືເນລະເທດກບັຄນືມາໄດ.້

ຫນາ້ທີ40ແລະ41
ລະບຽບພວກເລວີ5:17-18ຖາ້ຜູ້ໃດເຮັດ
ຜິດຄືເຮັດສິ່ ງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ໄດ້ບນັຊາ
ບ�່ ໃຫ້ເຮັດເຖງິແມນ່ວາ່ລາວເຮັດໂດຍບ�່ ຮູ້

ຕວົລາວກ�ມີຄວາມຜິດຈະຕອ້ງຮບັໂທດ
ຕາມຄວາມຊ ົ່ວຊາ້ຂອງລາວໃຫ້ຜູ້ນ ັນ້ເອົາ
ແກະຜູ້ຕວົທ່ີດີທ່ີສດຸຈາກຝງູມາໃຫ້ປະໂລຫິດ.
ລະບຽບພວກເລວີ1:4ຜູ້ນ �າສດັມາຖວາຍ
ນ ັນ້ຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງວາງມືລງົເທິງຫວົສດັ
ແລະພຣະອງົພ�ໃຈຮບັເອົາສດັນ ັນ້ເປັນເຄື່ ອງ
ບູຊາເພ່ືອລຶບລາ້ງບາບຂອງລາວ.
ລະບຽບພວກເລວີ5:17-18ແລະລາວກ�
ຈະຫລດຸພ ົນ້ຈາກບາບນ ັນ້.

ຫນາ້ທີ42ແລະ43
ສຸພາສດິ3:5ຈ ົງ່ວາງໃຈໃນອງົພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົາ້ດວ້ຍສດຸໃຈຂອງເຈົາ້.ເຈົາ້ຢາ່ເຊື່ ອໝ ັນ້
ຈກັເທ່ືອໃນສິ່ ງທ່ີເຈົາ້ຄິດວາ່ເຈົາ້ຮູ້ຈກັ.

ຫນາ້ທີ44ແລະ45
ອບົພະຍບົ20:23ຢາ່ເຮັດຮບູພະເປັນເງນິ
ເປັນຄ �າໄວ້ຂາບໄຫວ້ຄຽງຄູ່ເຮົາເດັດຂາດ.
ອບົພະຍບົ20:2-5ຢາ່ນະມດັສະການພຣະ
ອື່ ນນອກຈາກເຮົາຢາ່ສາ້ງຮບູເຄົາຣບົຢາ່ງ
ໃດຢາ່ງຫນຶ່ງສ �າລບັຕນົອນັເປັນຕວົແທນຂອງ
ສິ່ ງທ່ີຢູ່ໃນທອ້ງຟ້າຫລືຢູ່ໃຕ້ນ �າ້ຢາ່ນບົຫລື
ຂາບໄວ້ຮບູເຫ່ົຼານ ັນ້ເພາະເຮົາແມນ່ອງົພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົາ້ພຣະເຈົາ້ຂອງເຈົາ້.
1ໂກຣິນໂທ10:20-21ພວກເຈົ້າດື່ ມ
ຈາກຈອກຂອງອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ແດ່ແລະ
ດື່ ມຈາກຈອກຂອງຜີມານແດ່ກ�ບ�່ ຫອ່ນໄດ້
ພວກເຈົາ້ກນິທ່ີໂຕະຂອງອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ແດ່ແລະກນິທ່ີໂຕະຂອງຜີມານຮາ້ຍແດ່ກ�
ບ�່ ໄດ້ເຊ່ັນກນັ.
2ໂກຣນິໂທ11:14ແມນ່ແຕ່ມານຊາຕານ
ກ�ຍງັປອມຕວົເປັນເທວະດາແຫງ່ຄວາມສະ
ຫວາ່ງໄດ.້
ໂຣມ1:24-25ເພາະພວກເຂົາເອົາຄວາມ
ຈງິເລ່ືອງພຣະເຈົາ້ມາປ່ຽນເປັນຄວາມບ�່ ຈງິ,
ພວກເຂົາຂາບໄຫວ້ແລະຮບັໃຊ້ສິ່ ງທ່ີພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ສາ້ງມາແທນພຣະອງົຜູ້ຊງົສາ້ງຄື
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ຜູ້ທ່ີສມົຄວນຈະໄດ້ຮບັຄ �າຍອ້ງຍ�ສນັລະ
ເສນີເປັນນດິ.
ຢາໂກໂບ2:10ຜູ້ທ່ີໄດ້ຝາ່ຝືນກດົບນັຍດັ
ຂ�້ໃດຂ�້ຫນຶ່ ງຜູ້ນ ັນ້ກ�ຜິດໃນຖານຝາ່ຝືນກດົ
ບນັຍດັທງັຫມດົ.
ໂຣມ3:20ເພາະວາ່ໃນສາຍຕາຂອງ
ພຣະເຈົ້າແລວ້ບ�່ ມີມະນດຸຄນົໃດຈະຊງົ
ຖືວາ່ເປັນຄນົຊອບທ �າດວ້ຍການເຮັດຕາມ
ກດົບນັຍດັ,ເພາະວາ່ກດົບນັຍດັໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ສງັເກດຮູ້ຈກັຄວາມບາບ.
ເຮັບເຣີ4:12-13ໃນທກຸສິ່ ງທ່ີສາ້ງຂຶນ້
ມານ ັນ້ບ�່ ມີສິ່ ງໃດຖກືບງັລບັໄວ້ຈາກພຣະ
ພກັພຣະອງົໄດ້ແຕ່ທກຸສິ່ ງໄດ້ປາກດົແຈງ້
ຕ�່ ສາຍຕາຂອງພຣະອງົຜູ້ທ່ີເຮົາຈະຕອ້ງ
ໃຫ້ການນ ັນ້.

ຫນາ້ທີ46ແລະ47
ອບົພະຍບົ20:12-16ຈ ົງ່ນບັຖືພ�່ ແມ່ຂອງ
ເຈົ້າເພ່ືອເຈົາ້ຈະມີອາຍຸໝ ັນ້ຍນືຢູ່ໃນດນິ
ແດນທ່ີເຮົາກ �າລງັຈະມອບໃຫ້ແກ່ເຈົາ້.ຢາ່
ຂາ້ຄນົຢາ່ຫລ້ິນຊູ້ສູ່ຜວົເມຍຄນົອື່ ນຢາ່ລກັ
ຢາ່ເປັນພະຍານບ�່ ຈງິຕ�່ ສູ້ເພ່ືອນບາ້ນຢາ່
ຢາກໄດ້ເຮອືນຊານບາ້ນຊອ່ງຂອງຄນົອື່ ນ;
ຢາ່ຢາກໄດ້ເມຍຂອງລາວ,ຄນົຮບັໃຊ້ຊາຍ
ຍງິ,ງວົ,ລ�,ຫລືສິ່ ງອື່ ນໆອກີທ່ີລາວມີຢູ.່
ອບົພະຍບົ24:12ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ໄດ້ກາ່ວແກ່ໂມເຊວາ່,“ຈ ົງ່ຂຶນ້ມາຫາເຮົາ
ທ່ີເທິງພູເຂົາ;ເມ ື່ອເຈົ້າມາຮອດທ່ີນີ້ແລວ້
ເຮົາຈະໃຫ້ແຜນ່ຫີນສອງແຜນ່ຊຶ່ ງບນັຈຸ
ກດົບນັຍດັທງັຫມດົທ່ີເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ສ �າລບັ
ແນະນ �າປະຊາຊນົ.

ຫນາ້ທີ48ແລະ49
ເພງສນັລະເສີນ130:5,7-8ຂາ້ນອ້ຍ
ລ�ຖາ້ຢ່າງຮອ້ນຮນົໃຫ້ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້
ຊວ່ຍຊູແລະໄວ້ວາງໃຈໃນຖອ້ຍຄ �າຂອງ
ພຣະອງົ…

ເອຊາຢາ9:6ມີເດັກນອ້ຍຜູ້ຫນຶ່ ງໄດ້ເກດີ
ມາໃຫ້ພວກເຮົາ…ພຣະອງົຈະຊງົນາມວາ່
“ຜູ້ປຶກສາທ່ີອດັສະຈນັ”ແລະ“ພຣະເຈົາ້ຊງົ
ຣດິ”“ພຣະບິດາສບືໄປ”“ອງົສນັຕິລາດ.”

ຫນາ້ທີ50ແລະ51
ລູກາ2:7ນາງໄດ້ເກດີລກູຊາຍກກົ,ເອົາ
ຜາ້ອອ້ມພນັແລະວາງໄວ້ໃນຮາງຫຍາ້
ເພາະວາ່ໃນໂຮງແຮມນ ັນ້ບ�່ ມີຫອ້ງຫວາ່ງ
ສ �າລບັພວກເພ່ິນເລີຍ.
ລູກາ2:8-12ໃນຂງົເຂດນີ້ໄດ້ມີຄນົລຽ້ງ
ແກະທ່ີຢູ່ຕາມທົ່ງນອນເຝ້ົາຝງູແກະຂອງ
ພວກເຂົາໃນເວລາກາງຄືນ.ມີເທວະດາ
ອງົຫນຶ່ ງຂອງອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາ
ປາກດົແກ່ພວກເຂົາແລະພຣະຣດັສະໝີ
ຂອງອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ກ�ສອ່ງແຈງ້ອອ້ມ
ຮອບພວກເຂົາດ ັງ່ນ ັນ້ພວກເຂົາຈຶ່ງຕກົໃຈ
ຢາ້ນຫລາຍແຕ່ເທວະດາຕນົນ ັນ້ໄດ້ກາ່ວ
ແກ່ພວກເຂົາວາ່,“ຢາ່ຢາ້ນເລີຍເຮົານ �າ
ຂາ່ວດີມາບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ເປັນຂາ່ວ
ທ່ີນ �າຄວາມຊມົຊື່ ນຍນິດີອນັໃຫຍ່ມາສູ່ປະ
ຊາຊນົທງັໝດົ.ເພາະວາ່ວນັນີ້ອງົພຣະ
ຜູ້ໂຜດຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ອງົຫນຶ່ ງຄືພຣະຄຣດິ
ໄດ້ມາບງັເກດີຢູ່ໃນເມອືງຂອງດາວດິສ �າ
ລບັເຈົາ້ທງັຫລາຍນີ້ແຫລະຈະເປັນໝາຍ
ສ �າຄນັແກ່ພວກເຈົາ້ຄືພວກເຈົາ້ຈະໄດ້ພບົ
ພຣະກມຸມານອງົໜ່ຶງພນັຜາ້ອອມ້ນອນຢູ່
ໃນຮາງຫຍາ້”.
ມດັທາຍ1:25ແລວ້ໂຢເຊັບຈຶ່ງໃສ່ຊື່ ເດັກ
ທ່ີເກດີມານ ັນ້ວາ່“ເຢຊູ.”

ຫນາ້ທີ52ແລະ53
ມດັທາຍ4:23-24ພຣະເຢຊູເຈົາ້ໄດ້ເດນີ
ທາງໄປທົ່ວແຂວງຄາລີເລ,ສ ັງ່ສອນຄນົ
ຕາມທ �າມະສາລາແລະປະກາດຂາ່ວປະ
ເສີດເລ່ືອງຣາຊອານາຈກັສະຫວນັຕະ
ຫລອດທງັຊງົໂຜດຮກັສາຄນົທ່ີມີພະຍາດ

ໂລຄາແລະເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍທກຸຊະນດິ
ໃຫ້ຫາຍດ.ີຊື່ ສຽງຂອງພຣະອງົໄດ້ຊາ່ລືໄປ
ທ ົ່ວປະເທດຊີເຣຍແລະເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນ �າຄນົ
ທ່ີເຈບັໄຂ້ໄດ້ປວ່ຍຕາ່ງໆກບັຄນົຈດິໃຈບ�່ ປກົ
ກະຕ,ິຄນົຜີມານຮາ້ຍເຂ້ົາສງິ,ຄນົບາ້ໝູ
ແລະຄນົເປັນເປ້ຍມາຫາພຣະອງົພຣະອງົກ�
ຊງົໂຜດຮກັສາພວກເຂົາໃຫ້ຫາຍດີທກຸຄນົ.
ມດັທາຍ14:13-21ເມ ື່ອພຣະເຢຊູສະ
ເດັດອອກຈາກເຮອືມາກ�ເຫັນປະຊາຊນົ
ຝງູໃຫຍ່ພຣະອງົຈຶ່ ງສງົສານປະຊາຊນົ
ເຫ່ົຼານ ັນ້ແລະພຣະອງົໄດ້ຊງົໂຜດຮກັສາ
ຄນົທ່ີເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍທງັຫລາຍໃຫ້ຫາຍ
ດ.ີເມ ື່ອເຖງິຕອນແລງພວກສາວກົກ�ມາຫາ
ພຣະອງົແລະເວ້ົາວາ່,“ບອ່ນນີ້ກ�ເປັນປ່າ
ບອ່ນເປ່ົາປຽວແລະຄ �າ່ຫລາຍແລວ້.ສະ
ນ ັນ້ໃຫ້ທາ່ນບອກປະຊາຊນົໃຫ້ເລີກເມອືສາ
ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາໄປຕາມໝູ່ບາ້ນຕາ່ງໆຫາ
ຊື້ອາຫານສ �າລບັພວກເຂົາເອງ.”ພຣະ
ເຢຊູຕອບວາ່,“ພວກເຂົາບ�່ ຈ �າເປັນຕອ້ງ
ເລີກເມອືດອກໃຫ້ພວກເຈົາ້ເອົາອາຫານ
ໃຫ້ພວກເຂົາກນິສາ.”ພວກເພ່ິນຕອບວາ່
“ພວກຂາ້ນອ້ຍມີພຽງແຕ່ເຂ້ົາຈີ່ຫາ້ກອ້ນກບັ
ປາສອງໂຕ.”ພຣະເຢຊູຕອບວາ່,“ຈ ົງ່ເອົາ
ອນັນ ັນ້ມາໃຫ້ເຮົາ.”ແລວ້ພຣະອງົກ�ໄດ້ສ ັງ່
ປະຊາຊນົໃຫ້ນ ັງ່ລງົເທິງຫຍາ້,ເມ ື່ອພຣະ
ອງົຮບັເອົາເຂ້ົາຈີ່ ຫາ້ກອ້ນກບັປາສອງໂຕ
ນ ັນ້ແລວ້,ກ�ເງຍີໜາ້ຂຶນ້ສູ່ທອ້ງຟ້າແລະ
ໂມທະນາຂອບພຣະຄນຸ,ພຣະອງົຫກັເຂ້ົາ
ຈີ່ແລວ້ຍື່ ນໃຫ້ພວກສາວກົ,ແລວ້ພວກເຂົາ
ໄດ້ກນິອີ່ ມທກຸຄນົແລວ້ພວກສາວກົກ�ເກບັ
ຕອ່ນທ່ີເຫລືອນ ັນ້ໄດ້ອກີສບິສອງກະບງຸ.ຈ �າ
ນວນຄນົທ່ີໄດ້ກນິນ ັນ້ມີປະມານຫາ້ພນັຄນົ
ໂດຍບ�່ ນບັແມ່ຍງິແລະເດັກນອ້ຍ.

ຫນາ້ທີ54ແລະ55
ມດັທາຍ14:24-26,28-29ສວ່ນເຮອື

ທ່ີພວກສາວກົຂີ່ ໄປນ ັນ້ກ�ອກຫາ່ງໄກຈາກ
ຝ ັ່ງແລະຖກືຟອງນ �າ້ທະເລສາບຕີພດັໄປ
ມາເພາະເຮອືຕາ້ນທວນລມົ.ລະຫວາ່ງ
ສາມໂມງຂອ້ນແຈງ້ຫາຫກົໂມງເຊ້ົາ,ພຣະ
ເຢຊູຊງົຍາ່ງເທິງໜາ້ນ �າ້ມາຫາພວກສາວກົ.
ເມ ື່ອພວກເພ່ິນເຫັນພຣະອງົຍາ່ງເທິງໜາ້ນ �າ້
ຕາ່ງກ�ສະທາ້ນຢາ້ນກວົທ່ີສດຸໂດຍຮອ້ງຂຶ້
ນວາ່,“ຜີ!”ພວກເພ່ິນຮອ້ງຂຶນ້ດວ້ຍຄວາມ
ຢາ້ນ.ແລວ້ເປໂຕກ�ເວ້ົາຂຶ້ນວາ່,“ພຣະອງົ
ເຈົາ້ເອຍີ,ຖາ້ແມນ່ທາ່ນແທ້ໂຜດສ ັງ່ໃຫ້
ຂາ້ນອ້ຍຍາ່ງເທິງໜາ້ນ �າ້ໄປຫາທ່ານແນ່
ທອ້ນ.”ພຣະເຢຊູຕອບວາ່,“ມາແມ”໋ດ ັງ່
ນ ັນ້ເປໂຕຈຶ່ງອອກຈາກເຮອືຍາ່ງເທິງໜາ້ນ �າ້
ໄປຫາພຣະເຢຊູ.
ຫນາ້ທີ56ແລະ57
ມດັທາຍ14:30-31ແຕ່ເມ ື່ອເປໂຕເຫັນ
ລມົພດັມາແຮງກ�ຢາ້ນແລະກ �າລງັຈະຈມົ
ລງົລາວຈຶ່ ງຮອ້ງຂຶ້ນວາ່,“ພຣະອງົເຈົາ້
ເອີຍຊວ່ຍຂາ້ນອ້ຍແດ່ທອ້ນ.”ໃນທນັໃດ
ນ ັນ້ພຣະເຢຊູກ�ເດ່ມືອອກໄປຈບັລາວໄວ້
ແລວ້ກາ່ວວາ່,“ໂອຜູ້ມີຄວາມເຊື່ ອໜອ້ຍ
ເອຍີເປັນຫຍງັຈຶ່ງສງົໄສ?”
ຫນາ້ທີ58ແລະ59
1ເປໂຕ2:22ພຣະອງົບ�່ ໄດ້ເຮັດບາບ
ຈກັປະການແລະຄວາມຕວົະຈາກປາກ
ຂອງພຣະອງົກ�ບ�່ ມ.ີ
ເຮັບເຣີ7:25-27ພຣະອງົບ�່ ຕອ້ງນ �າເຄື່ ອງ
ບູຊາມາທກຸໆວນັເໝືອນດ ັງ່ມະຫາປະໂຣ
ຫິດແລະຄນົອື່ ນໆຜູ້ຊຶ່ ງຕອນທ �າອດິຖວາຍ
ສ �າລບັການບາບຂອງຕນົເອງແລວ້ຈຶ່ງຖວາຍ
ສ �າລບັຄວາມບາບຂອງພນົລະເມອືງສວ່ນ
ພຣະອງົໄດ້ຊງົຖວາຍເຄື່ ອງບູຊາພຽງເທ່ືອ
ດຽວເປັນການສິນ້ສດຸ.
ມດັທາຍ16:21ຕ ັງ້ແຕ່ນ ັນ້ມາພຣະເຢຊູ
ກ�ເລີ່ ມອະທິບາຍໃຫ້ພວກສາວກົຟງັໂດຍ
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ກາ່ວວາ່,“ເຮົາຈ �າເປັນຕອ້ງໄປນະຄອນເຢ
ຣູຊາເລັມແລະຕອ້ງຮບັຄວາມທນົທກຸທ�ລະ
ມານຢາ່ງຫນກັຈາກພວກເຖົາ້ແກ່ພວກຫວົ
ໜາ້ປະໂຣຫິດແລະພວກທ �າມະຈານ,ເຮົາ
ຈະຖກືຂາ້ແຕ່ໃນວນັຖວ້ນສາມເຮົາຈະເປັນ
ຄນືມາຈາກຕາຍສູ່ຊີວດິ.”

ຫນາ້ທີ60ແລະ61
ໂຢຮນັ1:29ວນັຕ�່ ມາໂຢຮນັໄດ້ເຫັນພຣະ
ເຢຊູກ �າລງັຍາ່ງມາຫາຕນົຈຶ່ງກາ່ວຂຶ້ນວາ່,
“ເບິ່ ງແມ!ລກູແກະຂອງພຣະເຈົາ້ຜູ້ຊງົຮບັ
ເອົາບາບກ �າຂອງມະນດຸສະໂລກໄປເສຍ.
1ເປໂຕ1:19ແຕ່ຊງົໄຖ່ດວ້ຍພຣະໂລ
ຫິດອນັຊງົມີຄາ່ຂອງພຣະຄຣດິເໝືອນດ ັງ່
ເລືອດລກູແກະທ່ີບ�່ ມີຕ �າໜິຫລືຮອຍດາ່ງ.

ຫນາ້ທີ62ແລະ63
1ໂກຣນິໂທ5:7…ດວ້ຍວາ່,ພຣະຄຣດິ
ຜູ້ຊງົເປັນລກູແກະປດັສະຄາຂອງພວກເຮົາ
ນ ັນ້ໄດ້ຖກືຂາ້ບູຊາແລວ້.
2ໂກຣນິໂທ5:21ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້
ຊງົກະທ �າໃຫ້ພຣະຄຣດິຜູ້ຊງົບ�່ ມີຄວາມຜິດ
ບາບນ ັນ້ໄດ້ເຂ້ົາສວ່ນກບັຄວາມຜິດບາບ
ຂອງພວກເຮົາເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ເຂ້ົາ
ສວ່ນໃນຄວາມຊອບທ �າຂອງພຣະເຈົາ້ໂດຍ
ທາງພຣະອງົ.
ໂຣມ3:25ທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົໃຫ້ປາກດົ
ນ ັນ້ເພ່ືອໃຫ້ເປັນຜູ້ໄຖ່ໂທດແທນບາບກ �າ
ໂດຍຄວາມເຊື່ ອໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະ
ອງົອນັນີ້ກ�ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍດຸຕິ
ທ �າຂອງພຣະເຈົາ້ໃນການທ່ີພຣະອງົໄດ້ຊງົ
ອດົກ ັນ້ພຣະໄທໄວ້ແລະບ�່ ໄດ້ຊງົລງົໂທດ
ມະນດຸທ່ີເຮັດຜິດໄປແລວ້ນ ັນ້.

ຫນາ້ທີ64ແລະ65
ໂຢຮນັ19:41-42ໃນບອ່ນຄງຶພຣະເຢຊູ
ເຈົາ້ນ ັນ້ມີສວນແຫງ່ຫນຶ່ ງແລະຢູ່ໃນບອ່ນ

ນ ັນ້ມີອບຸມງຸໃໝ່ທ່ີບ�່ ເຄຍີວາງສບົຜູ້ໃດຈກັ
ເທ່ືອ…ພວກເພ່ິນຈຶ່ ງເອົາພຣະສບົຂອງ
ພຣະເຢຊູວາງໄວ້ຢູ່ໃນທ່ີນ ັນ້.
ມດັທາຍ27:62,65-66ວນັຕ�່ ມາເປັນ
ວນັຊະບາໂຕພວກຫວົຫນາ້ປະໂຣຫິດ
ກບັພວກຟາຣີຊາຍໄດ້ໄປພບົປີລາດ…ປີ
ລາວຈຶ່ງຕອບພວກເຂົາວາ່,“ພວກທາ່ນມີ
ທະຫານຍາມຈ ົງ່ເອົາໄປຍາມອບຸມງຸໃຫ້
ດີຕາມຄວາມເຫັນຂອງພວກທາ່ນ.”ດ ັງ່
ນ ັນ້ຄນົເຫລ່ົານ ັນ້ຈຶ່ງຈາກໄປແລະໄດ້ຈດັ
ວາງຄນົເຝ້ົາຍາມອບຸມງຸໄວ້ຢາ່ງເຂັມ້ແຂງ
ພອ້ມທງັຕີຕາປະທບັໃສ່ກອ້ນຫີນໄວ້ດວ້ຍ.

ຫນາ້ທີ66ແລະ67
ມດັທາຍ28:2-4ໃນທນັໃດນ ັນ້ກ�ເກດີ
ແຜນ່ດນິຫວ ັນ່ໄຫວຢາ່ງຮາ້ຍແຮງມີເທວະ
ດາຂອງອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຕນົໜ່ຶງໄດ້ລງົມາ
ຈາກສະຫວນັກຶ່ງກອ້ນຫີນອອກແລະນ ັງ່ຢູ່
ເທິງກອ້ນຫິນນ ັນ້.ເທວະດາຕນົນີ້ມີລກັສະ
ນະເຫມອືນແສງຟ້າແມບແລະເຄື່ ອງນຸງ່ກ�
ຂາວເໝືອນຫິມະຝາ່ຍພວກທະຫານຍາມ
ອບຸມງຸນ ັນ້ສະທາ້ນຢາ້ນກວົຫລາຍແລະ
ໄດ້ກາຍເປັນເຫມອືນຄນົຕາຍ.
ມາລະໂກ16:6ຊາຍຫນຸມ່ກາ່ວແກ່ພວກ
ນາງວາ່,“ຢາ່ສູ່ຕກົໃຈເລີຍພວກນາງມາ
ຊອກຫາເຢຊູໄທນາຊະເຣັດຜູ້ຖກືຄງຶໄວ້
ທ່ີໄມ້ກາງແຂນພຣະອງົເປັນຄນືມາແລວ້
ພຣະອງົບ�່ ໄດ້ຢູ່ທ່ີນີ້ເພາະນີ້ແຫລະເປັນບອ່ນ
ທ່ີພວກເຂົາວາງພຣະສບົຂອງພຣະອງົໄວ.້”

ຫນາ້ທີ68ແລະ69
ກດິຈະການ1:3ຫລງັຈາກຄວາມຕາຍ
ຂອງພຣະອງົແລວ້ພຣະອງົໄດ້ປາກດົແກ່
ພວກເພ່ິນຫລາຍເທ່ືອເປັນເວລາສີ່ ສິບວນັ
ໂດຍພິສດູໃຫ້ເຫັນວາ່ພຣະອງົໄດ້ເປັນຄນື
ມາຈາກຕາຍແລະມີຊີວດິຢູ່ພວກເພ່ິນ

ໄດ້ເຫັນພຣະອງົແລະພຣະອງົກ�ໄດ້ສນົ
ທະນາກບັພວກເພ່ິນເຖງິຣາຊອານາຈກັ
ຂອງພຣະເຈົາ້.
ໂຢຮນັ3:16ເພາະວາ່ພຣະເຈົາ້ຊງົຮກັ
ໂລກຫລາຍທ່ີສດຸຈນົໄດ້ປະທານພຣະບດຸ
ອງົດຽວຂອງພຣະອງົເພ່ືອທກຸຄນົທ່ີວາງ
ໃຈເຊື່ ອໃນພຣະບດຸນ ັນ້ຈະບ�່ ຈບິຫາຍແຕ່
ມີຊີວດິອນັຕະຫລອດໄປເປັນນດິ.
ໂຢຮນັ14:1-4ຕ�່ ມາພຣະເຢຊູເຈົາ້ໄດ້
ບອກພວກສາວກົຂອງພຣະອງົວາ່,“ຢາ່
ໃຫ້ໃຈຂອງເຈົາ້ທງັຫລາຍວຸນ້ວາຍໄປຈ ົງ່
ວາງໃຈເຊື່ອພຣະເຈົາ້ແລະຈ ົງ່ວາງໃຈເຊື່ອ
ໃນເຮົາເຫມອືນກນັ.ໃນຜາສາດພຣະບິດາ
ຂອງເຮົາມີທ່ີຢູ່ຫລາຍບອ່ນຖາ້ບ�່ ມີເຮົາຄງົ
ໄດ້ບອກພວກເຈົາ້ແລວ້ເພາະເຮົາໄປຈດັ
ແຈງບອ່ນໄວ້ສ �າລບັເຈົາ້ທງັຫລາຍ.ເມ ື່ອ
ເຮົາໄປຈດັຕຽມບອ່ນໄວ້ສ �າລບັພວກເຈົ້າ
ແລວ້ເຮົາຈະກບັຄນືມາຮບັເອົາພວກເຈົາ້
ໄປຢູ່ກບັເຮົາເພ່ືອວາ່ເຮົາຢູ່ທ່ີໃດພວກ
ເຈົ້າກ�ຈະຢູ່ທ່ີນ ັນ້ເໝືອນກນັ.ພວກເຈົາ້ຮູ້
ຈກັທາງທ່ີເຮົາຈະໄປນ ັນ້.”

ຫນາ້ທີ70ແລະ71
ກດິຈະການ1:9-11ຫລງັຈາກກາ່ວເຊ່ັນ
ນີ້ແລວ້ພຣະເຢຊູກ�ຖກືຮບັຂຶນ້ສູ່ສະຫວນັ
ຕ�່ ໜາ້ຂອງພວກເພ່ິນຈນົເມກມາບງັລບັ
ພຣະອງົໄວ້ຈາກສາຍຕາຂອງພວກເພ່ິນ.
ເມ ື່ອພວກເພ່ິນຍງັແນມເບິ່ ງທ້ອງຟ້າໃນ
ຂະນະທ່ີພຣະອງົຂຶນ້ໄປນ ັນ້ໃນທງັໃດກ�
ມີສອງຄນົນຸງ່ເຄື່ ອງຂາວເປັນປະກາຍຢືນຢູ່
ໃກ ້ໆ ພວກເພ່ິນແລະກາ່ວວາ່,“ຊາວຄາ
ລີເລເອຍີ,ເປັນຫຍງັພວກເຈົາ້ຈຶ່ງຢືນເບິ່ ງ
ທອ້ງຟ້າ?ພຣະເຢຊູອງົນີ້ທ່ີຖກືຮບັໄປຈາກ
ພວກເຈົາ້ຂຶນ້ສູ່ສະຫວນັແລວ້ພຣະອງົຈະ
ມາປາກດົຢາ່ງທ່ີພວກເຈົາ້ໄດ້ເຫັນພຣະອງົ
ພຣະອງົຂຶນ້ສູ່ສະຫວນັນ ັນ້ແຫລະ.”

1ໂຢຮນັ5:11-13ນີ້ແຫລະເປັນພະຍານ
ຫລກັຖານນ ັນ້ຄືວາ່ພຣະເຈົາ້ໄດ້ຊງົໂຜດ
ປະທານຊີວດິນິຣນັດອນໃຫ້ເຮົາທງັຫລາຍ
ແລະຊີວດິນີ້ມີຢູ່ໃນພຣະບດຸຂອງພຣະອງົ.
ຜູ້ທ່ີມີພຣະບດຸກ�ມີຊີວດິຜູ້ທ່ີບ�່ ມີພຣະບດຸ
ຂອງພຣະເຈົາ້ກ�ບ�່ ມີຊີວດິ.ຂ�້ຄວາມເຫ່ົຼານີ້
ເຮົາຂຽນມາເຖງິເຈົ້າທງັຫລາຍທ່ີເຊື່ ອໃນ
ພຣະນາມພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າເພ່ືອ
ເຈົ້າທງັຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ພວກເຈົາ້ມີຊີ
ວດິນິຣນັດອນ.
ໂຢຮນັ21:25ພຣະເຢຊູຍງັໄດ້ກະທ �າສິ່ ງ
ອື່ ນໆອກີຫລາຍຢາ່ງຖາ້ຈະຂຽນໄວ້ຕາມລ �າ
ດບັທກຸປະການຂາ້ພຣະເຈົາ້ຄິດວາ່ທ ົ່ວ
ທງັໂລກນີ້ຈະບ�່ ມີບອ່ນພ�ສ �າລບັມຽ້ນໜງັສື
ຕາ່ງໆທ່ີຂຽນນ ັນ້.
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ອະທິບາຍຄ �າສບັ
ແທ່ນບູຊາ:ແທ່ນພິເສດທ່ີເຮັດໄວ້ສ �າລບັໃຫ້ຄນົ
ເອົາໂຕສດັໄປເຜົາບູຊາຖະຫວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົາ້.
ທດູສະຫວນັ/ເທວະດາ:ດວງວນິຍານທ່ີຖກືສາ້ງ
ຂຶນ້ມາເພ່ືອໃຫ້ຮບັໃຊ້ພຣະເຈົາ້.
ພຣະບນັຍດັ:ຄ �າສ ັງ່ທ່ີພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໄວ້ໃຫ;້
ກດົເກນຫລືຄ �າສ ັ່ງສ �າຄນັ10ຂ�້ທ່ີພຣະເຈົາ້
ໄດ້ສ ັງ່ໄວ້ກບັໂມເຊຕອນທ່ີຢູ່ເທິງພູເຂົາຊີໄນ.
ພຣະຄ �າພີ:ຄ �ານີ້ໃນພາສາກຣກີຫລືພາສາລາ
ຕນິແມນ່ຫມາຍຄວາມວາ່ປ້ືມ.
ການນີລະມດິສາ້ງ:ເປັນການກະທ �າຂອງພຣະເຈົາ້
ຕອນທ່ີພຣະອງົໄດ້ສາ້ງໂລກແລະທກຸໆສິ່ ງທ່ີຢູ່ໃນ
ໂລກ;ທກຸໆສິ່ ງທ່ີພຣະເຈົາ້ຊງົສາ້ງ.
ໄມ້ກາງແຂນ:ແມນ່ໄມ້ສອງທອ່ນທ່ີເອົາມາໄຂວ່
ກນັໄວ້ເຊິ່ ງຄນົໂຣມນັນ �າໃຊ້ໃນການລງົໂທດ
ຄນົໂດຍທ່ີເອົາຄນົໄປຕອກຕດິໄວ້ຢູ່ເທິງໄມ້ກາງ
ແຂນຈນົເຖງິແກ່ຄວາມຕາຍພຣະເຢຊູກ�ຕາຍ
ແບບນີ້ເຊ່ັນກນັ.
ຫລອກລວງ:ການເວ້ົາສິ່ ງທ່ີບ�່ ເປັນຄວາມຈງິກບັ
ຄນົອື່ ນ,ການຂີ້ຕວົະ.
ບ�່ ເຊື່ ອຟງັ:ບ�່ ເຮັດຕາມ.
ຕະຫລອດໄປ:ບ�່ ມີຈດຸສິນ້ສດຸ.
ຜີ:ວນິຍານ.
ຂາ່ວປະເສີດ:ຂາ່ວດີທ່ີບອກວາ່ພຣະເຢຊູໄດ້ມາ
ເພ່ືອຊວ່ຍພວກເຮົາ;ຢູ່ໃນປ້ືມພຣະຄ �າພີກ�ມີຢູ່ສີ່ 
ເຫລ້ັມທ່ີເວ້ົາເຖງິຊີວດິຂອງພຣະເຢຊູຄ:ືມດັທາຍ
ມາລະໂກ,ລູກາແລະໂຢຮນັ.
ພ�່ ຕູ:້ເປັນອກີຄ �າຫນຶ່ ງທ່ີໃຊ້ຮອ້ງພ�່ ເຖົາ້.
ສະຫວນັ:ສະຖານທ່ີບອ່ນທ່ີພຣະເຈົາ້ສະຖດິຢູ;່
ເປັນສະຖານທ່ີເຊິ່ ງມີແຕ່ຄວາມສກຸສນັແລະສະ
ຫງບົສກຸບອ່ນທ່ີພຣະເຈົາ້ປກົຄອງຢູ.່
ບ�ລິສດຸ:ບ�່ ມີສິ່ ງໃດປຽບສະເຫມອືນຫລືຫາສິ່ ງໃດ
ປຽບບ�່ ໄດ,້ແຕກຕາ່ງຈາກສິ່ ງອື່ ນ.
ແກະ:ສດັຊະນດິຫນຶ່ ງ
ພະຍາດຂີ້ເຮືອ້ນ:ເປັນການເຈບັປ່ວຍທ່ີທ�ລະມານ

ຫລາຍພະຍາດຂີ້ເຮືອ້ນແມນ່ການເຈບັປ່ວຍທ່ີມາ
ຈາກພະຍາດຜິວຫນງັແລະກະດກູ.ຄນົສວ່ນ
ຫລາຍຈະບ�່ ເວ້ົາກບັຄນົທ່ີເປັນພະຍາດຂີ້ເຮືອ້ນຍອ້ນ
ວາ່ລງັກຽດພວກເຂົາຄນົທ່ີເປັນພະຍາດຂີ້ເຮືອ້ນ
ບ�່ ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນເມອືງໄດ້ພວກເຂົາຕອ້ງ
ໄປອາໄສຢູ່ບອ່ນທ່ີຫາ່ງໄກຊອກຫລີກຈາກຜູ້ຄນົ.
ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ:ເປັນຊື່ ຂອງພຣະເຈົ້າຫລື
ພຣະເຢຊູເພ່ືອບອກໃຫ້ຮູ້ວາ່ພຣະອງົນີ້ແຫລະທ່ີ
ເປັນເຈົາ້ຂອງທກຸສິ່ ງທກຸຢາ່ງ.
ການລງົໂທດ:ຄວາມເຈັບປວດແລະທກຸທ�ລະ
ມານທ່ີຄນົເຮົາຈະໄດ້ຮບັເຊິ່ ງເປັນຜນົມາຈາກ
ຄວາມຜິດບາບ.
ຊາຕານ:ເປັນຊື່ ຂອງພວກດວງວນິຍານທ່ີຊ ົ່ວຊາ້
ທ່ີສດຸຂອງທ່ີສດຸພວກມນັພາກນັຕ�່ ຕາ້ນພຣະເຈົາ້
ຊື່ ຂອງມນັຍງັມີອກີດ ັງ່ນີ:້ລູຊີເຟີ(ຜູ້ທ່ີສອ່ງແສງ)
ແລະວນິຍານຊ ົ່ວ;ມນັເປັນສດັຕູກບັພຣະເຈົາ້.
ພຣະຜູ້ຊວ່ຍ:ພຣະເຢຊູ,ຜູ້ທ່ີຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ຂອງ
ພວກເຮົາ;ຜູ້ທ່ີມາເພ່ືອຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້.
ຄວາມບາບ:ເຮັດໃນສິ່ ງທ່ີຜິດ,ສິ່ ງທ່ີບ�່ ດີຫລືໂຫດ
ຮາ້ຍ;ບ�່ ເຊື່ ອຟງັພຣະເຈົາ້;ບ�່ ເຮັດຕາມກດົ;ສິ່ ງທ່ີ
ບ�່ ດີຕາ່ງໆທ່ີມະນດຸເຮົາພາກນັກະທ �າ.
ວນິຍານ:ເມ ື່ອຮາ່ງກາຍຂອງເຮົາຕາຍໄປສິ່ ງທ່ີ
ຍງັເຫລືອຢູ່ກ�ຄືດວງວນິຍານທ່ີມີຊີວດິຢູ່ເຫມອືນ
ກບັທດູສະຫວນັທ່ີມີຊີວດິບ�່ ສນູສິນ້ຈກັເທ່ືອເຖງິ
ແມນ່ວາ່ຈະບ�່ ມີຮາ່ງກາຍອີກແລວ້ກ�ຕາມ.ມນັມີ
ວນິຍານທ່ີດີເຊິ່ ງກ�ຄືວນິຍານຂອງພຣະເຈົາ້ແລະ
ເຫລ່ົາທດູສະຫວນັຂອງພຣະອງົແລະມນັກ�ມີວນິ
ຍານທ່ີຊ ົ່ວຮາ້ຍເຊິ່ ງກ�ແມນ່ຊາຕານແລະເຫລ່ົາ
ລກູສະຫມນູຂອງມນັ.
ໄວ້ວາງໃຈ:ການເຊື່ອໃນບາງສິ່ ງວາ່ມນັເປັນຄວາມ
ຈງິ,ເປັນຄວາມຮູ້ສກຶເມ ື່ອເວລາທ່ີເຮົາເຊື່ ອໃຈຜູ້
ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງ.
ພຣະຢາເວ:ຊື່ ຂອງພຣະເຈົາ້ທ່ີເປັນພາສາເຮັບເຣີ
ຫລືບາງຄ ັງ້ກ�ຮອ້ງວາ່ພຣະເຢໂຮວາ.

GOODSEEDບເປັນອງົການບ�່ ຫາຜນົກ �າໄລທ່ີຖກືຕ ັງ້ຂຶນ້ມາເພ່ືອເປ້ົາຫມາຍພຽງຢາ່
ງດຽວຄ:ືພວກເຮົາມຄີວາມຕອ້ງການຢາກອະທິບາຍໃຫທ້ກຸຄນົເຂ້ົາໃຈຂ�ຄ້ວາມທ່ີຢູໃ່ນ
ພຣະຄ �າພີ.ທ່ານສາມາດຕດິຕ�່ ກບັພວກເຮົາໄດຖ້າ້ຫາກທາ່ນມສີນົໃຈກຽ່ວກບັປ້ືມຕາ່ງ
ໆຂອງພວກເຮົາ.

GoodSeed
® is a not-for-profit organization that exists for one purpose: 

We want to clearly explain the message of the Bible. We invite you to contact 
us if you are interested in ongoing projects or translations.

ບນັທຶກຂອງຜູ້ຂຽນ
1 ດ ັ່ງທ່ີຫມາຍຄວາມວາ່“ພຣະເຈົາ້ຊງົເປັນ
ນິຣນັດອນ”
2“ຢາ່ກບັຄນືມາອກີ”ໃນທ່ີນີ້ມີຄວາມຫມາຍ
ວາ່“ຕະຫລອດໄປ”;ຊາຕານເຄຍີເຂ້ົາໄປໃນ
ສະຫວນັໄດ້ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ລາຍງານເລ່ືອງ
ຂອງຜູ້ທ່ີເຊື່ ອໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົາ້ແຕ່ເຖງິຢາ່ງໃດ
ກ�ຕາມມນັໄດ້ເຮັດຫນາ້ທ່ີບ�່ ສ �າເລັດ.
3ໃນພຣະຄ �າພີໄດ້ກາ່ວໄວ້ຢ່າງຊດັເຈນວາ່
ດຽວນີ້ຊາຕານແລະພກັພວກຂອງມນັບ�່ ໄດ້ຢູ່
ໃນບາ້ນໃຫມ່ຫລງັນີ້ແຕ່ວາ່ໃນອານາຄດົພວກ
ມນັຈະຖກືກກັຂງັໄວ້ຢູ່ທ່ີນ ັນ້.(ພະນິມດິ20:10)
4ທາ່ນຄວນເຂ້ົາໃຈວາ່ການທ່ີຈະເປັນ“ເຫມອືນ
ດ ັງ່ພຣະເຈົາ້”ມີຄວາມຫມາຍວາ່ມີຄນຸລກັສະ
ນະເຫມອືນກບັພຣະອງົທກຸໆປະການຫລືວາ່
ເປັນ“ເຫມອືນດ ັງ່ພຣະເຈົາ້”ແຕ່ຈ �າກດັພຽງແຕ່
“ການຮູ້ຈກັຄວາມດີແລະຄວາມຊ ົ່ວ”ຈດຸດຽວ
ເທ່ົານ ັນ້.ໃນພຣະຄ �າພີບ�່ ໄດ້ອະທິບາຍວາ່ຊາ
ຕານມນັໄດ້ຍື່ ນຂ�້ສະເຫນີສະເພາະເຈາະຈ ົງ່ຢາ່ງ
ໃດແດ່ໃນການພະຍາຍາມ“ທ່ີຈະເປັນເຫມອືນ
ດ ັງ່ພຣະເຈົ້າ”ຫລືວາ່ຄ �າຕວົະຍວົະຂອງມນັ
ໄດ້ບອກວາ່ການເປັນເຫມອືນພຣະເຈົ້າພຽງ
ແຕ່ຈດຸໃດຈດຸຫນຶ່ ງເທ່ົານ ັນ້(ເປັນເຫມອືນດ ັງ່
ພຣະເຈົ້າໃນການຮູ້ຈກັຄວາມດີແລະຄວາມ
ຊ ົ່ວ).ເຊິ່ ງວາ່ໃນການອະທິບາຍຫວົຂ�້ເລ່ືອງ
ການເປັນ“ເຫມອືນດ ັງ່ພຣະເຈົາ້ໃນການຮູ້ຈກັ

ຄວາມດີແລະຄວາມຊ ົ່ວ”ມນັຈະຕອ້ງໄດ້ຮວບ
ຮວມຄ �າອະທິບາຍມາຢາ່ງຫລວງຫລາຍເຊິ່ ງ
ມນັຈະບ�່ ເຂ້ົາກບັຫວົເລ່ືອງທ່ີເຮົາໄດ້ກາ່ວເຖງິໄວ້
ໃນຕອນເປີດເລ່ືອງວາ່ຊາຕານມນັພະຍາຍາມ
ຫມາຍເຖງິຫຍງັ.ເຖງິຢາ່ງໃດກ�ດ,ີໃນກ�ລະນີ
ນີ້ມນັແມນ່ຄ �າຕວົະ.
5ຄ �າວາ່‘ເມ ື່ອພວກເຂົາຕາຍໄປ’ເປັນພຽງ
ຄ �າເວ້ົາທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິເງ ື່ອນໄຂແຫງ່
ຄວາມລອດພ ົນ້ຕາມຫລກັຄ �າສອນໃນພຣະ
ຄ �າພີທ່ີຫມາຍເຖງິ“ຜູ້ຊອບທ �າ”.ສວ່ນການ
ສອນເຕັມຮບູແບບຂອງຄ �າວາ່“ຜູ້ຊອບທ �າ”
ມນັມີຫລາຍກວາ່ນີ້ອກີຫລາຍເທ່ົາ.ໃນວິນາທີ
ນ ັນ້ທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ
ພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ອງົພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ໃຫ້ມາເປັນ
ພຣະຜູ້ຊວ່ຍໃຫ້ພ ົນ້ຂອງເຮົາພຣະເຈົ້າກ�ຈະ
ມອບຄວາມທຽ່ງທ �າໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນທນັທີ
ທນັໃດແລະພຣະອງົກ�ຈະແນມເຫັນວາ່ພວກ
ເຮົາກ�ເປັນຄນົທ່ີສມົບນູແບບໃນເວລານ ັນ້ໂລດ
ເພາະວາ່ມນັເປັນເລ່ືອງຍາກທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈວາ່
ພວກເຮົາຈະກາຍເປັນຄນົທ່ີ“ສມົບນູແບບ”
ໂດຍພຣະເຈົາ້ໄດ້ຢາ່ງໃດໃນເມ ື່ອເຮົາເອງກ�ຮູ້
ດີວາ່ເຮົາຍງັເປັນຄນົ“ບ�່ ດ”ີຢູ່ແບບນີ້ເຊິ່ ງວາ່
ນີ້ແຫລະກ�ຄືສິ່ ງທ່ີພວກເຮົາພະຍາຍາມສື່ ສານ
ໃຫ້ພວກທາ່ນຮູ້ກຽ່ວກບັຄວາມຫມາຍຂອງການ
ສອນໃນເລ່ືອງເງ ື່ອນໄຂແຫງ່ຄວາມລອດພ ົນ້.
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CnE Lao

ເປ້ົາໝາຍຂອງປ້ືມນີແ້ມນ່ເພ່ືອອະທິບາຍກຽ່ວ
ກບັເລ່ືອງລາວທ່ີສ �າຄນັທ່ີສດຸທ່ີມຢີູ່ໃນໜງັສືພຣ
ະຄ �າພີບ�ຣສິດຸ ເປັນເລ່ືອງລາວທ່ີໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວາ່ 
ວນັຄຣສິມາດ ແລະ ວນັອສິເຕີ ໝາຍເຖງິຫຍງັ; 
ຢ່າງໃດກ�ດ ີ ປ້ືມເຫລ້ັມນີບ້�່ ໄດເ້ວ້ົາເຖງິແຕພ່ຽງ
ເລ່ືອງລາວທ່ີກຽ່ວກບັວນັສະເຫລີມສະຫລອງ
ເທ່ົານ ັນ້ ປ້ືມເຫລ້ັມນີຈ້ະເຮົາບອກຫລາຍກວາ່
ນ ັນ້ ປ້ືມເຫລ້ັມນີຈ້ະບອກເຮົາວາ່ ໜງັສືພຣະ
ຄ �າພີເປັນຄ �າຕອບສ �າຫລບັຊວີິດ, ຄວາມຕາຍ 
ແລະຊວີດິຫລງັຄວາມຕາຍ ປ້ືມເຫລ້ັມນີຈ້ະຊວ່
ຍໃຫເ້ຮົາເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັໜງັສພືຣະຄ �າພີ.  

ຈອນ ອາຣ ຄຣອສ ເປັນນກັຂຽນມາຈາກປະເທດການາດາ
ອຽນ ມາສຕນິ ເປັນນກັສລິະປະມາຈາກປະເທດອສົຕາລີ
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